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AZ IRODALMI NÉPIESSÉG ELMÉLETI ALAPVETÉSE 
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A „nemzeti egyetemesség" ideálja. A népiesség társadalmi és ideológiai összetevői, előzményei 

Hagyományőrzés és újítás, utánzás és eredetiség, provinciális elzárkózás és polgárosodás, 
ortológia és neológia, klasszicista emelkedettség és romantikus szubjektivitás ellentétes pólus-
párjai jegyében ütközik meg az 1810-es—20-as évek hazai irodalma. Irányadó képviselői 
azonban — Kuítsár Istvántól és Ungvárnémeti Tóth Lászlótól egészen Fáy Andrásig és az 
ifjabbik Kisfaludyig — bizonyos sarkelvekben mégiscsak rendre egyetértettek. Abban például, 
hogy irodalmunknak a „közmegegyezés" irodalmának kell lennie, hogy törekedni kell a 
„lehető legnagyobb szám" akaratának tiszteletben tartására. Továbbá abban, hogy az újító 
szándékok nem mehetnek a „megszentelt" hagyományok rovására, s hogy a teremtő önki
fejezés bárminő megvalósítása mellett is szükség van a klasszicizmus mediáció-igényének 
bizonyos mérvű fenntartására. Nálunk még a romantika legnagyobb hatású kezdeményezői 
is óva intenek a fantázia szélsőségeitől, a képzelet veszélyeitől, a „fellengezés"-től. 

Egy olyasfajta, nemzeti'egyetemességet igényelnek az irodalomtól a hazai gondolkodó fők, 
amely lehetőleg mentes a dilemmáktól, konfliktusoktól, a társadalom által nap mint nap 
produkált kollízióktól, amely a szilárd egyensúly irodalrna, a stabilitás, kontinuitás, harmónia 
védője és kezdeményezője. Olyan irodalmat tűznek ki eszményül, mely a polgárosodás és a 
nemzetté válás sorsdöntő feladatainak végrehajtása érdekében egyesíteni képes a hazai tár
sadalom különféle rétegeit. Éppen ezért a reformkor első évtizedében általános — mint látni 
fogjuk, egészen Kölcsey Nemzeti hagyományok-iáig elható — óhaj a háborítatlannak, konflik
tusmentesnek vélt nemzeti gyermekkor utáni vágy. Míg azonban kezdetben íróink a görög
ségben vélik megtalálni ezt az „arany" nemzeti gyermekséget, a természetesség, naivság, 
romlatlanság, spontaneitás, a felhőtlen népi-nemzeti családélet elemei ősformáit, utóbb — e 
klasszikus-romantikus regresszió lehetetlenségére ráébredve — az antikvitással elveszített 
értékeket az „ártatlan falusi nép" körében lelik fel. Az írói vágyakban és törekvésekben ekkor
tól kezdve az antik mitológia helyébe a népköltészet kultusza lép, mint amely biztosítani 
képes a görögség-ideál hordozta népi-nemzeti egységet. 

Hasonló törekvések felé munkál ez idő tájt az irodalom napi gyakorlata is: a nemzeti lét 
védelmének és a nemzetté válásnak feladatai, nemkülönben az irodalom polgárosodásának és 
a polgárosodás irodalmának megteremtése egyszersmind múlhatatlanná tette a „közköltészet", 
azaz egy mindenkihez szóló irodalom kialakítását. 1817-től kezdve mind erőteljesebben vetőd
nek fel a közönség érdekei a hazai irodalmi gondolkodásban, az a követelmény, hogy — Kazin
czy nyelv-stílus- és formaújító művének befejezése után — közönséget kell formálni az iroda
lomnak, illetve megfelelő irodalmat e formálódó közönségnek. Olyan irodalom igénye kerül 
előtérbe, mellyel egyszerre lehet hatni „ . . . mindennemű, minden rendű, minden foglalatos-
ságú ember"-re (Dessewffy József). Olvastatni „ . . . a Hazában minden Rendtől és Nemtől" 
— áhítja Fáy, „ . . . minden jó magyar ezen képekben magát feltalálja" — ez az ideálja Kis
faludy Károlynak, „közép ösvény" — tér jobb belátásra Toldy — s a példákat folytathatnánk.1 

1 Kazinczy Levelezése. Bp. 1906. XVI. köt. 163.; FÁY András: Házi rosta. Muzárion 
IV. köt. 1829. 82., ill. 84.; KISFALUDY Károly: Minden Munkái. Bp. 1893. I. köt. 252., 
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Egy egyetemes hazai társadalmi szükségszerűség, „korparancs" betöltésére volt tehát hivatott 
a mindenkihez szóló irodalom ekkortól kezdve nagy lendülettel kifejlődő irányzata, az erede
tiség-programot a nemzeti irodalom eszméjével egyesítő-szintetizáló kulturális mozgalom — a 
népiesség. 

Hogyan lehetne közelebbről meghatározni ennek a hazánkban oly nagy horderejű szellemi 
áramlatnak ismérveit? Az egykorú tudományos definíció, a Közhasznú Esmeretek Tára 1833. 
évi kiadásának címszava eléggé plasztikusan és pregnánsan írja körül a lényeget: „Olly dalok, 
mellyek a közép vagy alacsony sorsuaktól társaságos körökben, vagy házi mulatságokban, 
a vigadozás élesztése végett danoltatnak, s mellyek a valódi népkölteményt teszik . . . A nép
dalból fejlődik ki az első nemzeti miveltség, a legsúlyosabb körülmények között. Csak olly 
népeknél, mellyeknek ágaik gyakran változtaták helyeiket, vagy sorsaik a political rázkódások 
tolakodásai között többször zavarba hozattak, vesznek el a nép ifjabb kori életének hangjai; 
így a régi Németek, Olaszok, Magyarok népdalai stb. . . . ma minden miveltségre törő nemzet 
nyomozza s becsben tartja hajdani életének első v i rágai t . . . voltak s vannak írók is, kik nép
dalokat készítettek; vagy kiknek dalaik a literatura köréből a nép közé szálltak, s népdalokká 
lettek."* A modern marxista meghatározás pedig így szól: „Szűkebb értelemben a népkölté
szet és a nép iránti érdeklődést és vele együtt az irodalomnak a népköltészethez való tudatos 
idomulását értjük rajta; tágabb értelemben a magyarság történeti etnikuma élő hagyományá
nak összekapcsolódását egy népi érdekű eszmeiséggel, amelyet a művész a népélet, népi 
alakok ábrázolásán át sugároztat."3 

E definíciók találóan utalnak arra, hogy a népiesség nálunk a polgárosulni kívánó irodalom 
emelője, mozgósítója és biztosítéka, hogy az ezzel együtt járó nemzetté válás irodalmi hajtó
ereje, elősegítője. Rámutatnak továbbá arra, hogy alapvető tényezője az alullevő osztályok 
irodalmi (s ezen keresztül társadalmi) szerephez juttatása, hogy ennek érdekében egy sajátos 
ideológia tükrözője-kifejezője, s önálló esztétikai normát, művészi ideált állit művelői elé. 
Csupán egyetlen részelem maradt el e meghatározásokból. Az, hogy az irodalmi népiesség ha
zánkban nem csupán áramlat, de mozgalom — s mint ilyen az első irodalmunk történetében! —, 
mely arra hivatott, hogy bizonyos társadalmi-politikai-kulturális célok érdekében egyesítse 
a különféle osztályokat. 

Ezt az összefogásra irányuló, mozgalomszerű jelleget mutatja mindenekelőtt az, hogy a 
népiesség kultiválásában a legkülönbözőbb indíttatású, osztályeredetű, eszmeiségű, ízlésvilágú, 
formaideálú stb. csoportok tagjai vesznek részt, hogy a Petőfiig, Aranyig és Erdélyiig vezető 
áramlat reformkori pályakezdetén éppenséggel az ortológia, a rendi konzervativizmus, a nemesi, 
eredetiség hívei állnak. A népiesség az az elv, amelyben a húszas évektől kezdve a magyar? 
irodalom szinte mindegyik jelentős tollforgatója és a szerveződő közönség mindegyik rétegei 
osztatlanul egyetért — amely a történelem fejlődésének egy adott ritka percében valóban/ 
egyesíteni volt képes — irodalmi téren reprezentálva az érdekegyesítés reformkori ideológiá-í 
já t ! — az ellentétes érdekű és funkciójú osztályokat. —J-

De éppen ez a különös ritka „egység" jelzi számunkra eleve azt is, hogy a népiesség cím
szava alatt a legkülönfélébb, legheterogénebb szándékok, törekvések, igények — és illúziók 
is egyesülnek. S hogy egy ilyen milliók számára elfogadható fogalom legalábbis rendkívül 
képlékeny; alkalmas arra, hogy a legellentétesebb indítékok szerint értelmezzék, hogy valódi 
(vagy vélt) egyesítő erejében nem kevés a misztikus-idealista elem. Amint az a programot 
valló társadalmi csoportok interpretációinak elemzésekor majd szembetűnővé is válik. 

Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. A Magyar Irodalomtörténet Forrásai 9. Bp. 1969. 
127-130. 

8 Közhasznú Esmeretek Tára. Pest 1833. VIII. köt. 284. 
3 SZAUDER József: A magyar irodalmi népiességről. Világirodalmi Figyelő 1958. 156. 
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Közismert, hogy a népköltészeti gyűjtést — a felvilágosodás kori kísérletek után — Kultsár 
István és köre kezdeményezi nálunk, s nem kis részt a Kazinczy-képviselte újító törekvések 
ellenében. Ennek megfelelően e kezdeményezők a népiességen hangsúlyosan és intranzigensen 
a régit értik, azaz a hagyományos-patriarkális nemesi életforma irodalmi képviseletét, a 
provinciális, természetközei vidéki birtokosi-gazdálkodói életstílus kultúrájának eszményí-
tését, amely számukra egyértelmű az ősivel, állandóval, a romlatlannal és a magyarossal, 
melyet nem érintett még meg az „átkosnak" tekintett külföldi társadalmi és irodalmi válto
zások aurája. Népin, népiességen ez a csoportosulás — a debreceni, dunántúli, pest-budai 
ortológia képviselői — a nemesit és legfeljebb a patriarkálisan értelmezett parasztit érti, 
látóhatára, irodalmi perspektívája a Habsburgoktól féltett rendi konstitúció szolgálatán, a 
„natio Hungarica" védelmén általában nemigen terjed túl. E réteg szemléletmódját érzékle
tesen tükrözik jellegzetes képviselőjének, Pálóczi Horváth Ádámnak Kazinczyhoz intézett 
levelei — az idegen szépségektől való Őrizkedésről, az állandóság, a régihez ragaszkodás ideális 
voltáról —, de arról is, hogy olyat kell írni, amin minél többen kapjanak, hogy a nemzeti 
középpont a durvaság és a felesleges csinosság közötti középút, s hogy magyarságot, „igazi 
zamatot" a Göcsej isten háta mögötti közepén, a „ . . . valóban együgyű, — s a mi ide legtöbbet 
tesz, más mindennel keveretlen nép"-nél talált.4 Nagy jövőjű megállapítás 1814 tavaszán ! 

A nemesi eredetiség szószólói igen széles réteget képviselnek, a középnemesség túlnyomó 
részét — azokat, akik kalendáriumon, esetleg népkönyveken kívül mást nemigen olvasnak, 
akiknek kedvenc írója Gyöngyösi, akiknél Gvadányi „Nótárius"-a a könyvsiker, Kónyi 
János és Poóts András művei nemkülönben, s kik elvakultan fordulnak el például Kazinczy 
műveitől. A Tudományos Gyűjtemény híradása arról panaszkodik ekkor, hogy a magyar 
könyvek olvasói majdnem kizárólag a ,>közép és alsó kar"-ból kerülnek ki, hogy a nemesség 
legnagyobb része távol tartja magát a hazai művelődés termékeitől.5 

Amit ez a köznemesi réteg — amely a bécsi politikával szemben kibontakozó nemzeti 
ellenállás és az ellenzéki reformpolitika révén mindinkább vezető szerephez jut ekkortájt 
a közéletben! — irodalmon, irodalmi kultúrán ért, az nem más, mint a maga évszázados 
köznemesi-parasztpolgári kultúrája, amely messze elüt a felsőbb rétegek műveltségétől. 
A debreceni és a sárospataki protestáns kollégiumok virágzó kéziratos gyűjtemény-irodalma 
reprezentálja leginkább ezt az irodalmon kívüli irodalmiságot: diákok, majdani rektorok, 
lelkészek vagy jurátusok irodalom iránti igénye ez, kik szellemi hatósugaruk alá vonták kör
nyezetük nemesi-gazdagparaszti-honoratior közönségét.6 Az irodalomtörténetírás e kéziratos 
gyűjtemény-irodalmat rendi nacionalizmusa, esztétikai kezdetlegessége, szellemí-stiláris 
eklekticizmusa miatt nemigen szokta számon tartani. Jóllehet fejlődéstörténetileg igen fontos 

4 Kazinczy Lev. Bp. 1890. I. köt. 222., 242., 332., IV. köt. Bp. 1893. 205., 256., XV. köt. 
Bp. 1905. 156., XI. köt. Bp. 1901. 324. A feudális népiesség ideológiai töltésére mindennél 
jellemzőbb Pálóczi Horváthnak kifakadásai Kazinczy ellenében: „ . . . Haragszik ám azért 
az Isten, hogy Ti azt tartyátok, mintha ő az embert és a Morális világot úgy teremtette volna, 
hogy az mindig egy állapotban ne maradhasson" (IV. köt. 257.); „ . . . én a régit természettel 
szépnek, született szépnek vallom" (XIV. köt. 161.); „ . . . előttem a régiség és nemzet ellen 
való bűn mind egy" (XV. köt. 158.); „ . . . maga a nemváltozás, nem-változóság erős erkölts" 
(XV. köt. 159.) stb. 

5 KIS János: Hogyan kell a Magyar Olvasó Publicumot nevelni. Tudományos Gyűjtemény 
1818. VIII. köt. 85—91. A nemesség olvasási „kultúrájáról": KULCSÁR Adorján: Olvasó
közönségünk 1800 táján. Bp. 1943. 31., 35., 76-85 . 

6 OTROKOCSI NAGY Gábor: Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korá
ban. Debrecen 1942.; Uő: Mátyási József és a magyar polgári életeszmény kialakulása. Debre
cen 1944., VÖRÖS Károly recenziója A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények 
bibliográfiája (1565-1840) c. műről. Száz 1964. 268-269.; UJVÁRY Zoltán: Népi kéziratos 
verseskönyveink. In: Műveltség és hagyomány. Bp. 1960. II. köt. 111—143.; BÁN Imre— 
JULOW Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1964. 5—19. 
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szerepet töltött be: épp kezdetlegességével, primitív voltával rendkívül nagyszámú, az iroda
lomba csak ekkor kapcsolódó rétegek irodalom-szükségletét elégítette ki, félnépies, „népszerű" 
szerzemények sokasága mellett merített a paraszti dalköltésből is, mintegy közvetítő szerepet 
töltve be a műköltészet és a szájról szájra terjedő, irodalom alatti költészet, az irodalmi mű
veltségből kimaradt rétegek produkciója között. Az említett Kónyi és Poóts alkotásai mellett 
a „rímkovács"-nak elkeresztelt Kováts József, még inkább a kecskeméti Mátyási József nem 
szűnő roppant népszerűsége a XIX. század első harmadában a leghatékonyabb bizonysága a 
vidéki nemesi-középosztályi-nemesi értelmiségi tömegek magyaros-hagyományos-népies, a 
nemzetiben és a falusiasban mindenre panáceát látó irodalomfelfogása elterjedtségének. 

A természetesség és a természetközei életforma az ideálja ugyanakkor a nemesség számra 
összehasonlíthatatlanul kisebb, jelentőségre annál nagyobb rétegének, a liberális reformellen
zéknek is, mely a nepiességen mindenekelőtt a maga érdekegyesítő politikájának irodalmi 
megfelelőjét érti — a nemesi nemzetfogalom fokozatos széttörésének, pontosabban kitágításá
nak legfőbb lehetőségét. E réteg számára a népiesség, népköltészeti kultusz egy fiktív életfor
maközösség szüntelen irodalmi reprezentálása, annak a vágyott ábrándos-archaikus nemzet
ideálnak tükröztetése, melynek jegyében e korszakban végbemegy a parasztság befogadása a 
nemesi nemzetbe. A nemesi nacionalizmust a polgári nacionalizmusba jórészt a népiesség, 
azaz ez életforma-közösség irodalmi fikciója — mely e történelmi szakaszban még nagyon 
is szükséges és hasznos volt! — vezeti át, eleve megadva e kifejlődő magyar nemzeti ideológia 
el nem hanyagolható mértékű illuzionista-romantikus-idealista elemeit is. 

Kezdeti stádiumában e réteg felfogásmódját alighanem leginkább a fiatal Horvát István 
és köre reprezentálja. A fiatal Horvátról beszélünk, nem a Rajzolatok és a „108 gyökeres régi 
nemzetség" írójáról! —, aki Mindennapijában nemcsak Habsburg-ellenes és arisztokrata
ellenes nézeteinek ad kifejezést, de 1790 után az elsők közt veti fel a közteherviselés szükséges
ségét és a jobbágyterhek könnyítését, emellett pedig rajong a nemzeti énekekért — gyűjti 
is azokat —, a nemzeti táncokat pedig „nemzeti kincs"-nek nevezi.7 A Hármas Társaságába 
tartozó Ferenczy János joghallgató pedig, e jellegzetes kisnemesi származék, ki 1805—1806-ban 
házitanítóskodásból él Pesten, eszménye az Egyesült Államok, s Berzeviczy Gergely jobbágy
nyomort ábrázoló művét és Rousseau lengyel alkotmánytervezetét olvassa együttérzéssel, 
ha lehet, még nagyobb örömét leli a magyaros énekekben. Véletlen eset, de szimbolikus erejű, 
hogy naplójegyzeteiben fájdalmas kifakadása után — „ . . . Herder bölcs jövendölését Magyar 
Hazánkban, ó egek, távoztassátok! — nem sokkal a következő kívánság megfogalmazását 
találjuk: „ . . . Bár a magyar nótákat öszve szedegetné valamely musika kedvelője ! Ritka az 
a nemzet, amelynek nótája a nemzeti jegyeket úgy kijelentené, mint a magyaré !"8 

E nemesi réteg társadalmi tudatában a napóleoni háborúk vérzivatara és ismert befejezése, 
a bekövetkező ideológiai válság nyomán felújul és ellenállhatatlan erővel előre tör a vidéki 
gazdálkodó élet utáni vágy, a jól ismert, Orczytól és Faluditól kezdve Kisfaludy Sándorig 
tartó ideál. Ennek is egy másik Kazinczy-tanítvány, Vitkovics Mihály — népiességünk kiemel
kedő úttörője — a legjellegzetesebb képviselője a reformkor kezdetén: nemcsak Horvát Ist
vánhoz intézett ódája tanúskodik e „procul negotiis" (kis falusi ház, gyümölcsös, elrejtező élet, 
parasztdalok hallgatása) utáni vágyról, de A költő regénye című terjedelmes levélregénye is, 
mely telítve van a városba szakadt vidéki értelmiségi nosztalgiáival, elsőként villantva fel 
ugyanakkor a „bűnös Budapest" szintén „nagy jövőjű" képzetét is.9 Nem véletlen egyébként, 

7 HORVÁT István: Mindennapi. Bp. 1967. 200., 237., 243., 401., 424., 432., «1. 94., 97., 352. 
8 Ferenczy János joghallgató naplója 1805—1806. In: VÖRÖS Károly: Pest-budai hétköz

napok egykorú naplók és emlékiratok tükrében. Bp. 1906. 16., 17—18., 19., 21., 25—26., 
FERENCZY János: Napi jegyzések. OSZK Kézirattár. 463. Quart. Hung. 4., 9., 12. 

9VITKOVICS Mihály: Költeményei. Bp. 1879. I. köt. 117., ill. II. köt. 8., 30., 66., 69., 
86., 109, stb. Mi az álma a Vitkovics-típusú nemesi értelmiséginek? „ . . . ő kötényében hozná 
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hogy a húszas évek elején új meg új kiadásokban látnak napvilágot Nagyváthy Jánosnak, 
a nagyérdemű mezőgazdasági szakírónak a vidéki gazdálkodói életforma, a birtokosi kisáru-
termelés apoteózisát nyújtó művei (Magyar házi gazdasszony 1820., 2. kiad. 1830., Magyar 
practicus termesztő 1821., ill. 1824., Magyar gazdatiszt 1821., Magyar practicus tenyésztető 1822., 
ill. 1826.), s hogy 1823-ban új kiadásban jelenik meg a váci Énekes gyűjtemény — áthatva az 
elrejtőző, független vidéki élet gyönyörűség-érzetétől. A patriarkális kisárutermelés falusi 
idillje hatja át a kor egyik legnagyobb hatású, nemzeti önismeretet nyújtó tudományos mun
káját, Fényes Elek hatkötetes hazai geográfiáját is, mely valósággal a „Kertmagyarország" 
ideálját hordozza már — morális értékeket látva bele a kétkezi falusi tevékenységbe. 

E nemesi képzetek szerint csendes falujában természetesen nemcsak a nemes, de a paraszt 
is lényegében zavartalan boldogságban él, amint azt az irodalmi népiesség érdemes alakjának, 
a jobbágyvédő, Herder-tanítvány Edvi Illés Pálnak különben igen hasznos „népkönyv"-ében, 
jellegzetes interpretációban olvashatjuk. A középrend, a középszerű, sors, a kispolgári common 
sense az eszménye írónknak, ki — mint látni fogjuk — az elsők közt követeli majd nálunk a 
„népköltők" megszólalását. 

„Sem dus, sem semmit biró; 
Sem csak játszó, sem siró; 
Sem kicsiny, sem igen nagy: 
Idvezlégy, ha illyen vagy! 

. . . Én a közép szert látom 
Legjobb sorsnak, barátom! 
S a ki e czélt eléri, 
Énekem azt dicséri" 

— hirdeti Edvi Illés a falusi magyar ifjúság számára alkotott kézikönyvében, s e népdalok, 
népszokások gyűjtését elsők közt szorgalmazó, maga szavával élve „népbarát" író a következő-
önjellemzést adja Magyar jobbágy-ember dala című versében hőse ajkára: 

„ . . . Magam faragcsálok szántáshoz szerszámot, 
S ezért nem fizetek idegennek vámot. 

. . . Szépen elégedve sorsunkkal, igy élünk; 
S akármelly nagy úrral mi meg nem cserélünk."10 

Nemesekről szóltunk eddig, mindamellett az a nagyszámú rendiségen kívülálló réteg is, 
mely ez idillikusán rajzolt falvakból ekkortájt özönlik a városokba, elsősorban Pestre, a 

az árpát és szórná az apró-marháknak; én vizet húznék a kővályuba . . . Minden másod nap. 
kiballagnánk a szöllőbe; ott is ültetnénk káposztát, répát; fákat oltanánk" stb. Kis János 
is ez után sóvárog: 

„Hagyd hát a szint Pestnek/ annak van rá jusa 
S ám kivánd, szülessék magyar Rosciusa, 
De, hogy betsültessél, te ne légy alakos, 
Hanem, szebb tisztedként, bölts mezei lakos." 

A falusi élet örömei. Helikoni Kedvtöltés. Pesten 1819. 89. 
10 EDVI ILLÉS Pál: Első oktatásra szolgáló kézikönyv. Budán 1837 168., 175—176. -

Edvi Illésről 1.: HABERERN Jonathan: Edvi Illés Pál emléke. Pest 1872., KISS Áron: A ma
gyar népiskolai tanítás története. Bp. 1881. 291., 376., VÖRÖS Károly: A Kemenesalja 1848— 
1849-ben. Vasi Szemle 1964. 1. sz. 75-87 . 
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népiességben látja megvalósultnak a vágyott eredetiséget. E paraszti eredetű, kispolgárosodó 
tömeg alapvetően demokratikus érzületű, hiszen érdekei a rendiséggel nap mint nap szembe
fordítják, emellett erősen nacionalista, mert a német ajkú városi felső réteg nem enged számá
ra a városokban befolyást, ugyanakkor önállósági érzése is arra készteti, hogy elforduljon 
a nemesség klasszicista—fentebb stílű—udvarinak tekintett kultúrájától.11 Szükségszerűen 
ahhoz az irodalmi kultúrához nyúl tehát, amelyik számára eleve adott — amelyet falujából 
magával hozott Pestre, illetve a szabad királyi városokba: a népköltészethez. Mindannak 
az elméletnek, ideáknak, programoknak, amelyet a népiesség jegyében 1817-től kezdve a ne
messég hangadó képviselői megfogalmaznak, közízlésként, közfelfogásként, befogadói magatar
tásként ez a polgárosodó paraszti réteg jelenti legextenzívebb társadalmi bázisát. 

Magyaros kultúrát igényelt például a pesti nép, még akkor is, ha zömében ekkor még né
met nyelvű volt: polgárünnepélyek a század kezdetétől fogva nincsenek Pesten nemzeti 
ruha, tánc és zene nélkül. Amikor pedig 1812 szeptemberében bemutatásra kerül itt Balog 
István Czerni Gyúró vagy Belgrád megvétele a törököktől című darabja, a kirobbanó siker funda
mentuma a Déryné által elénekelt néhány népdal, nemkülönben az, hogy a szerző — ugyan
csak elsőként — betyárokat mutat be szabadsághősökként a magyar színpadon. Emlékiratai
ban Déryné beszámol a népdalait követő példátlan tapsviharról, maga Balogh pedig a közönség 
részéről anyagi juttatásokban kifejeződő szokatlan megbecsülésről.12 De hiszen A tatárok 
Magyarországban — e jellegzetesen „magyaros" irodalmi mű — sikerének Sedlnitzky előtt 
bepanaszolt döntő összetevője is az volt, hogy az „ . . . összes magyar szabók, cipészek, szűr
szabók, sapka- és csizmakészítők otthagyták műhelyeiket és segédeikkel, tanoncaikkal együtt 
az említett német színházba tódultak" !13 

Német színház.. . Még ez oly sokat támadott teátrum is el nem mellőzhető eleme volt a 
népiesség kialakulásának. Programjának ugyanis legfontosabb műsordarabja a tízes-húszas 
években a bécsi népszínmű, a császárvárosi népélet megjelenítésével, továbbá falusi alakokkal, 
nem utolsósorban pedig népdalok sűrű éneklésével.14 A bécsi „paródia", azaz népszínmű a 
pesti közönségnél ez idő tájt olyannyira kedvelt, hogy a hazai kritikának utóbb fel kell lépnie 
ellene, — amint arról majd megfelelő helyen részletesen szólunk. A színészek az idegen keretet 
mihamar megtöltötték magyar élettel, a színpadról osztrák és szerb népdalok társaságában 
nemegyszer felhangzott a magyar népdal is — a nézőtéren pedig ott ült Kultsár, Jankovich, 
Kisfaludy Károly, Vitkovics, a gyermekifjú Toldy és a többiek. 

Ha nem lett volna, ki kellett volna találni — ezt mondhatjuk tehát a népiesség irodalmi 
mozgalmáról akkor, amikor elindul hosszú és változatos, majd az egész XIX. századot betöltő 
hazai útjára. Elindul? Hiszen ez az irányzat Faluditól kezdve része a felvilágosodás egész kor
szakának, olyan fontos eredményekkel, mint Csokonai és Fazekas alkotásai, Révai kezdemé
nyezése, Dugonics hagyománymentése, a Sokféle cikkei, Virág érdeklődése, Pálóczi Horváth 
gyűjtése — hogy csak a legfontosabbakra utaljunk. Igen — de a reformkori irodalmi népies
ség, jóllehet folytatója felvilágosodás kori elődjének, mégis más, minőségileg különbözik 
attól. A népiesség 1817 előtt irodalmunkban csupán stílusáramlat: egyrészt a magyaros formák 

11 VÖRÖS Károly: Petőfi és a pesti kispolgár. In: Petőfi és kora. Szerk. LUKÁCSY Sándor 
és VARGA János. Bp. 1970. 9—57.; KOSA János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. 
Bp. 1937. 31. passim; UNGAR László: Szempontoka magyar polgári osztály kialakulásának 
vizsgálatához. Száz 1942. 306-328.; FENYŐ István: Az Aurora. Bp. 1955. 5 -12 . 

12 WALDAPFEL József: Balog István egykorú Karagyorgye-drámája és a szerb színészet 
kezdete. Bp. 1934., BOR Kálmán: Joakim Vujic és a pest-budai színjátszás. FK 1958.352— 
357., BALOGH István: Egy agg magyar színész életéből. Bp. 1927. 75—78. 

13 LÁBÁN Antal: A „Tatárok Magyarországon" és a bécsi Polizei Hofstelle. It 1917. 169— 
172. 

14 PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: A magyar népszínmű bécsi gyökerei. Bp. 1930.; 
uő: A pesti és budai német színészet története 1812—1847. Bp. 1923. 5., 25., 29., 43—44., 53. 

2* 151 



képviselete, hazai ritmus- és dallamhagyományok, esztétikumfajták favorizálása a németes 
dalkultúra addigi egyeduralmával szemben, másrészt a természetesség, naivság, egyszerűség 
stb. utáni vágy irodalmi kifejeződése — semmi több. A magyaros a parasztitól, a népi a nép
szerűtől, illetve a műköltőitől ebben a korban még nem válik el, népdalon, népköltészeten 
még a nemzeti hagyományok körébe tartozó mindenfajta művet értenek, minősítésükben 
osztályszempontok nem szerepelnek. A koncepció népiessége e korban még túlnyomórészt 
hiányzik, az őszinte átélés, a népi tárggyal való azonosulás rendkívül fogyatékos. Összefügg 
mindezzel, hogy a XVIII. században nem annyira az esztétikai értéket látják és keresik a 
népköltészetben, mint inkább a magyar nyelvűség dokumentumait, a magyar nyelv művé
szetre alkalmasságának bizonyságát. Másrészt címszava alatt ekkor még — mint korszakunk 
kezdetén is — túlnyomórészt a régi kultusza dominál, a közösségi múlt emlékezetének meg
teremtése. 

Egy stílusáramlat a sok közül a felvilágosodás korszakában nálunk a népiesség; alkotásaiban 
a népi formaihlet számos más, akár ellentétes stílusjellegzetességgel vegyül. Központi helye 
éppen nincs (annyira nincs, hogy Révai felhívása eredménytelen marad, Csokonaié, Kultsáré 
szintúgy, Virág pedig Kazinczytól kér népdalokat). Mintává, normává nem általánosul; a 
műköltészettel szembe nem állítják; mozgalommá, ideológiai hatótényezővé pedig egyáltalán 
nem emelkedik. 

2 

Népiességünk külföldi eszmei forrásai 

Az évtizedek folyamán irodalmunk legsajátabb, „legnemzetibb" irányzatává vált az iro
dalmi népiesség, ennek ellenére: elvrendszerének szinte minden lényeges elemét idegenből 
kölcsönözte. Egyetemes európai korjelenség ez az áramlat, mely Amerika felfedezése óta foly
vást megnyilatkozik az európai kultúrában. Közismert, hogy a „jó vadember" mítosza élteti 
mindenütt, a civilizált városi ember visszavágyódása a természetesnek, egyszerűnek és ma
kulátlanul romlatlannak vélt vidéki életformák közé, melyet a modernebb idők még nem 
„rontottak meg". 

A XVIII. század közepétől kezdve e nosztalgiához a meglevő irodalmi-kulturális állapotok, 
a fennálló szellemi status quo elleni tiltakozás is járul, mely csakhamar a közállapotok megújí
tásának törekvésévé mélyül és általánosul. A klasszicizmus kiforrott szabályait, tematikus 
perspektíváit, formavilágát ez idő tájt Európa-szerte mind szűkebbnek érzi az írók növekvő 
csoportja, keresik a közvetlen és keresetlen egyéni érzelmi átélés lírai lehetőségeit, az emberi 
szubjektivitás feltárásának még el nem koptatott útjait — így fedezik fel maguknak a népi
ben, illetve a régiben rejlő esztétikumot. Míg azonban a népiesség áramlatán belül a természe
tességet, őszinte és kötetlen érzelemkifejezést igénylő irodalom követelménye egységes az 
összes európai irodalmakban, a közélet megújítása terén már sok tekintetben eltérő célokat 
követ Kelet- és Nyugat-Európa. A polgárosodás különböző szintjének, a nemzett államok 
létének vagy hiányának megfelelően a népiesség funkciója, jellege és perspektívája változó 
az egyes európai országokban. 

Közép-Kelet-Európa népei fejlődésbeli szükségleteiknek megfelelően a népiesség vonatko
zásában is a maguk képére hasonlítják át a nyugati irodalmaktól tanultakat. Ezt láthatjuk 
például a magyar népiesség íróinak a népiesség ideológiai alapforrásához, Rousseau-hoz fűződő 
viszonyában, a hazai Rousseau-élmény jellegében. A Nouvelle Héloise és az Emile szerzőjének 
híres jelszava, a „vissza a természethez", az egyszerű és boldog mezei élet ismert ideálja, a 
falusi tudatlanság és ártatlanság sokat emlegetett képzete nálunk túlnyomórészt a patriar-
kális-feudális életforma dicsőítő igazolásává válik: ennek jegyében lesz Rousseau a XIX. szá-
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zad első évtizedeiben a hazai nemesség egyik legkedveltebb, legtöbbet konzultált szerzője.15 

A Júlia-regény rusztikus idilljét a napóleoni háborúk során és után a maguk provinciális 
birtokosi életformájában vélik feltalálni — annál is inkább, mert amit különben Rousseau 
műveiben az állam és társadalom különböző problémáiról megjegyez, az majdnem mind har
monizálni látszik e nemesi köztudattal. Az egyenlőség és a társadalmi demokrácia kérdései? 
Ezekről, sajnos, hallgatnak az interpretátorok, annál inkább hivatkoznak arra, amit Rousseau 
a „discours"-okban és másutt az abszolutizmus és az arisztokrácia kártékonyságáról, a főúri 
szalonok kényeskedéseiről hirdet — ezek azonnal aktuális, analóg színezetet nyernek nálunk. 

A hazai népiesség dokumentumaiban Rousseau-tól nagyhírű alkotmánytervezete, a Con
siderations sur le gouvernement de la Pologne (1772) — melyet Kazinczy már 1790-ben lefordí
tott — a legtöbbet felhasznált munka. Főképp innen tanulják el idehaza azt a tanítást, hogy 
egy nép jellemét alapvetően a sajátos nemzeti intézmények — ünnepélyek, szokások, játékok, 
táncok, ceremóniák — formálják, hogy minden nemzetnek saját szelleme, nyelve, szokás
rendje, kormányzási módja van, hogy továbbá minden ország a maga viszonyainak megfelelően 
kell hogy kialakítsa berendezkedését, s hogy a nemzeti hagyományok legfőbb őrzője mindig 
és mindenütt a nép. „ . . . La nation Polonoise est différente de naturel, de gouvernement, de 
moeurs, de langage, non seulement de celles qui l'avoisinent, mais de tout le resté de l'Europe" 
— hirdeti a lengyel alkotmánytervezet, s ez érvelést a Habsburgokkal ezidőtt szembeforduló 
hazai nemesség éppúgy „szívéből szóló"-nak érzi, mint amazt, hogy az állandó hadseregek 
csak a szomszédok leigázására valók, hogy az olvasók az udvari-arisztokratikus életformák 
helyett forduljanak a mezőgazdaság felé . . ,16 

A népiességre vonatkozó rousseau-i tanításokat az irodalomra először széleskörűen Herder 
alkalmazta — a kifejlődő magyar romantikának legnagyobb tekintélyű tanítómestere. Míg a 
népiesség Rousseau-nál társadalmi és nemzeti tartalmakat egyenlőképpen hordozott, Herder-
nél ez az egyensúly megbomlik: a szociális elem nála rendelődik alá először a népiesség nemzeti 
aspektusának. Célja mindenekelőtt az egységes nemzet kiharcolása, a társadalom osztályai
nak összefogása a nemzeti lét védelmére. Ezért kerül műveiben annyira előtérbe a nemzeti 
irodalom szempontja: ez ugyanis kedvező virtuális megvalósulási kereteket kínál a nemzeti 
egység létrehozásához. 

A nemzeti karakter védelme, fejlesztése vezeti el Herdert előbb a régi kultuszához, a hagyo-
mánymentés gondolatához, a „Német olvasó, olvasd a történelmet!" ismert jelmondatához, 
majd a népköltészeti gyűjtéshez — s ezt a jellegzetes nemzetmentő attitűdöt tanulják el tőle 
leginkább a népiesség hazai teoretikusai. Meg amaz illúziót, mely a Fragmenten über die neuere 
deutsche Litteratur-tól kezdve műveiben vissza-visszatér: hogy régen az emberek ellentétektől 
mentes, boldog közösségi életben, rendi korlátok nélküli eszményi népnemzetben éltek — 
amely vágykép különben Közép- és Kelet-Európa mindegyik irodalmában a népies mozgalmak 
egyik fő eszmei hajtóereje lesz. Herder szövegeiben rejlik az alapforrása annak a szempontnak 

16SZAUDER József: Felvilágosodás és romantika határán. In: Eszmék és irodalmi talál
kozások. Bp. 1970. 77—95. 

"Rousseau: Considerations sur le gouvernement de la Pologne. A La Haye 1783. 119. 
Rousseau nemzetfogalmáról és népiességéről 1.: Ottó VOSSLER: Der Nationalgedanke von 
Rousseau bis Ranke. München und Berlin 1937. 21—53., Pierre RENOUVIN: Historie des 
relations internationales. Tome cinquiéme. Paris 1954. 142—143.; N. JONARD: L'idée de 
patrie en Italie et en France au XVIII6 siécle. Revue de Littérature Comparée 1964. 61—100., 
Émile DURKHEIM: Montesquieu et Rousseau précurseurs de la sociologie. Paris 1953.; 
Robert DERATHÉ: Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Paris 1950., 
különösen 248—364. Rousseau nemzet- és állameszméjének németországi tovaterjedésére: 
Rudolf BUCK: Rousseau und die deutsche Romantik. Berlin 1939. 
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is, mely idehaza nem a plebejus rétegekben, a „csőcselék"-ben, hanem a középrendekben látja 
megtestesültnek a népet.17 

Egy nemzetmegújító-regeneráló-felemelő erkölcs letéteményeseit látja Herder a népkölté
szet alkotásaiban — ennek nyomán lesz az irodalom nálunk is, miként Közép- és Kelet-
Európa országaiban általában, az írók számára mindenekelőtt szolgálat és képviselet, etikus 
funkció, lesz elterjedtté a nemzetet vezető, profetikus írói attitűd. S Herder nyomán válik 
az Elbától keletre a költői teljesítmény értékmérőjévé a kollektívummal s a kollektívum 
irodalmával való összeforrottság. 

E fő herderi indíttatásokat fejleszti tovább azután a német Sturm und Drang, még inkább 
a német romantika elmélete —" s a magyar népiességnek ez a Herder tanításait folytató gon
dolati anyag nem kevésbé válik inspirálójává, mint a Von Aehnlichkeit der mittlem englischen 
und deutschen Dichtkunst és az Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit szerzőjének 
eszméi. Ezek az ugyancsak nagy fontosságú elvek és felismerések — így Goethéé arra vonat
kozólag, hogy a népiességből a „magasabb" osztályok képviselői sincsenek kizárva, ily alko
tásokat műköltő is létrehozhat, Bürgere a népköltészet egyedül üdvözítő, „mintakép"-voltá-
ról, az idősebbik Schlegelé a népköltészetnek az alsóbb osztályok kultúrájára való korláto
zásáról, a Grimm fivéreké a parasztság közötti, műköltői formálástól mentes gyűjtőmunka 
szükségességéről stb. — mind-mind szervesen, történeti folyamatossággal és alakító érvénnyel 
beépültek a hazai népiesség fejlődésébe — célszerűbb ennélfogva annak történeti fejlődés
rajza kapcsán, az egyes átvételek konkrét elemzése során szólni róluk részletesebben. 

3 

A feudális népiesség újjáéledése — és az elmélet 

Fejtegetéseink elején utaltunk rá, hogy 1817-ben az eredetiségprogram és a nemzeti iroda
lom eszméjének hatékony jelentkezése maga után vonja a rendi nacionalizmus írói táborának 
aktivizálódását, a Kazinczy-ellenes nemesi originalitás híveinek ideiglenes előretörését is. 
E groteszk, jóllehet fejlődéstörténetiieg nem mindenben negatív csoportosulás a kezdeménye
zője ugyancsak 1817-től kezdődően — jellegzetesen a nemesi hagyomány mentés, a feudális 
régiségek kultusza jegyében — reformkori irodalmi népiességünk áramlatának is.18 Ennek első 
dokumentumai látszólag alig is különböznek a felvilágosodás korszakának hasonló felhívásaitól, 
cikkeitől. Az ekkor induló Hasznos Mulatságok beköszöntő cikke például A Magyar Nemzeti 
Tánczról, Kultsár István tollából nagyjában-egészében hasonló módon méltatja a hazai 
kultúrának e jellegzetességét, miként Sándor István tette a századfordulón, a Sokfélében kö
zölt cikkeiben.19 A megnevezett táncok — vitézi tánc, társasági tánc, sereges tánc — arról 

17 Herder népiességére 1. Paul LEVY: Geschichte des Begriffes Volkslied. Berlin 1911., 
Paul KLUCKHOHN: Die Idee des Volkes im Schrifttum der deutschen Bewegung von Moser 
und Herber bis Grimm. Berlin 1934., Wilhelm DOBBEK: Johann Gottfried Herder. Weimar 
1950.; V. M. SCHIRMUNSKI [Zsirmunszkij]: Johann Gottfried Herder. Berlin 1963.; Emil 
ADLER: Herder und die Aufklärung. Wien—Zürich—Frankfurt 1968. Hazai hatásáról tény
szerűen tájékoztat: PUKÁNSZKY Béla: Herder hazánkban. Bp. 1918. 

18 E csoportról részletesebben 1. FENYŐ István: Az eredetiség-program kialakulása és 
kritikai értelmezése 1817—1822 között. ItK 1971. 1—2. sz. 

19 Szép Mesterségek. A M. Nemzeti Táncz. Hasznos Mulatságok 1817. I. köt. 1. sz. 3—5. — 
SÁNDOR István e tárgykörű publikációi a Sokfélében: A fégi Magyaroknak istenes Szertar-
tásikról. III. köt. 1795. 78-80. ; ATátosokról. VI. köt. 1799. 17—19.; A régi s mostani Magyar 
Énekről és Tántzról. VII. köt. 1801. 66—74.; A régi magyar szertartásokról VII. köt. 1801. 
85-87. ; A Táltosokról s Dalosokról IX. köt. 1808. 107-111. 
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vallanak, hogy a nemzeti táncok pártolásán Kultsár is változatlanul a nemesi hagyományok 
kultuszát érti. 

Mégis — van valami új, előremutató mozzanat ebben a Rousseau és Herder tanításait 
sajátosan adaptáló cikkecskében. Az, hogy Kultsár az eredetiséget, méghozzá a nemzetet 
jellemző eredetiséget keresi és látja a táncokban (miként forrása, a lengyel alkotmánytervezet 
szerzője), propagálásukat pedig azzal a fontos herderi tanulsággal zárja, hogy „ . . . Illik min
den Nemzetnek magát és nemzeti tulajdonait megbetsűlni." A valamivel utóbb, Szép Mester
ségek. Poézis címmel, a nemzeti dalok gyűjtése tárgyában közzétett felhívásában pedig ugyan
csak e nemzeti szempontot hangsúlyozza igen erőteljesen.20 Megismételve Révai 1782-es, 
eredménytelenül végződött felhívását a régiség gyűjtésének fontosságáról, Kultsár már 1811-
ben közzétett egy felszólítást a régi énekek feltárására — ez azonban szintén nem járt siker
rel.21 Amikor azonban a Hasznos Mulatságok szerkesztője most újrafogalmazza Révai emléke
zetes intését arra vonatkozólag, hogy „Minden Nemzeteknél szorgalmatosan öszszeszedik a 
Nemzeti Dallokat", már azt a herderi, a Fragmente über die neuere deutsche Litteratur-böl 
merített nagy jövőjű alapelvet fűzi hozzá, hogy „ . . .ezekből az idő culturáját, a Nemzet 
characterit könnyű kitapogatni". Gondolkodásában különben a régi a népitől még itt sem vált 
el, nemzeti dalokon a régi műköltői hagyományt érti csak — erre utal a cikkében idézett 
Amadé László énekeinek példája. 

Jóval nagyobb előrelépést jelent Kultsárnak soron következő felhívása, hol már a cím 
— A Köznép Daliái — is jelzi a változást, szemléleti fejlődést.82 A Rousseau-tól, Herdertől 
tanult gondolatokhoz („Az ártatlan természet festi ezekben magát, és a Nemzetnek természeti 
bélyege, erköltsi szokása, s életének foglalatosságai világosan kitetszenek") itt már feltehetőleg 
a Grimm-fivérektől elsajátított, a népiességet szélesebb társadalmi síkon értelmező elv járul. 
Kultsár ugyanis ezúttal a gyűjtésre a pusztákon, falvakban forgó tudós hazafiak segítségét 
kéri, — vagyis a népköltészeti gyűjtést a paraszti tömegek dalkincséhez köti. Ezzel azonban a 
népi alkotásoknak a nemesi hagyománytól való elválása csak megkezdődött, végbe azonban 
távolról sem ment. Cikke további részében Kultsár már azért hangsúlyozza ismét a gyűjtés 
fontosságát, hogy meg ne ismétlődjék a régi emlékek elkallódása, mint ahogy az az Attila, 
Árpád, Mátyás király udvarában énekelt vitézi dalokkal történt. Ezzel pedig ismét a nemesi 
múlt rekvizitumainak ápolásához érkezünk vissza. Mint ahogyan az a megjegyzése is szemlé
letének konzervatív, Kazinczy újításaival szembeszegülő nemesi jellegére vall, hogy a népdalo 
gyűjtése azért ajánlatos, mert „ . . . a nemzeti Költő tehetségnek példáit ez által fentarthatnók, 
s nem kéntelenitetnénk tsak az Olasz Sonettokat, Canzonékat tsudálni". 

A hagyományvédő nemesi eredetiség ortológus táborának nézeteit tükrözték lényegében 
Kultsár említett cikkei: az irodalmi gondolkodás fejlődésében mégis nagy fontosságúak. Egy
felől mert már maga Kultsár is (s nyomában a csoport más tagjai) hamarosan rádöbbennek, 
hogy az áhított régit jobbára csupán a népiben lehet megtalálni. Másfelől mert e cikkek szer
zője — mint ismeretes — nemcsak író volt, de szervező, szerkesztő is, házánál irodalmi szalont 
tartott fenn, szavára figyelt az irói közvélemény.23 Annyira, hogy a Tudományos Gyűjtemény 
tervét nála készítették, s az Aurora alapítását Kisfaludy Károly az ő házában indítványozta. 

20 Szép Mesterségek. Poézis. Hasznos Mulatságok 1817. I. k. 3. sz. 21. 
21 [KULTSÁR István]: Magyar és Erdély ország. Hazai s Külföldi Tudósítások 1811. 

II. köt. 11. sz. (VIII. 7.) 83. Révai Miklós egykori felhívása: Magyar Hírmondó 1782. I. köt. 
5. sz. (I. 16) 33-38 . 

22 A Köznép Daliái. Hasznos Mulatságok 1818. I. köt. 8. sz. 57—58. 
23TOLDY Ferenc: Kultsár István. Összegyűjtött munkái. Bp. 1873. VII. köt. 84—92.; 

uő: Irodalmi társas köreink emlékezete Bessenyeitől Kisfaludy Károly köréig. Kisfaludy 
Társaság Évlapjai X. köt. 1875. 214.; MARKOS János: Kultsár István. Pannonhalma 1940. 
33-74 . 
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Nem véletlen, hogy irodalmi körének leghűségesebb látogatói között a népiesség két úttörő 
alakját, Vitkovics Mihályt és Kisfaludy Károlyt egyaránt megtaláljuk. Felhívásaival Kultsár 
István az idők szavát fejezte ki: akkor szólalt meg, amikor az eredetiség és a nemzeti irodalom 
alapvető eszméi irodalmunkban nagy erővel terjedni kezdtek, e kor-szükségletet tükrözte, egy
szersmind ugyanilyen intenzív ösztönzéssel hatva vissza a szóban forgó eszmék további fej
lődésére. (Maga Kultsár jegyzi meg utóbb, hogy utóbbi felhívásának mennyire foganatja volt 
már: ezúttal nemcsak Pálóczi Horváth Ádám küldött be dalokat, hanem sűrűen mások is, 
lehetővé téve ezáltal a Hasznos Mulatságokban 1818-tól kezdve rendszeresen meginduló 
népdalközlést. Toldytól egyébként azt is tudjuk, hogy Vitkovicsnak például szintén Kultsár 
közleményei nyomán jutottak eszébe gyermekkorának szerb dalai, s kezdett el maga is ko
molyabban foglalkozni népdalok szerzésével.)24 

Leghívebben és legtanulságosabban azonban a Kultsár népköltészet-gyűjtő felhívásaival 
egy időben meginduló folyóirat, a Tudományos Gyűjtemény tükrözi e nemesi hagyománymentő 
törekvések előretörését, valamint azt, hogy e törekvések hogyan fordulnak át egy idő után az 
igazi népiesség megjelenésévé, a régi kultusza hogyan vezet el óhatatlanul a valóban népi 
megbecsüléséig. A nemesi eredetiség-koncepciót elemző fejtegetéseinkben részletesen szóltunk 
már erről, bemutattuk, hogy annak egyik vezérképviselője, Jankovich Miklós Magyar nyelven 
jegyzett Történeteinkről című tanulmányában az ifjabbik Schlegel világirodalomtörténete 
anyagának felhasználásával miképpen állítja fel egy elveszett ősi magyar nemzeti költészet 
egykori létezésének tételét, költészetét, mely „bajnok eleink vitéz tetteit" volt hívatva meg
örökíteni, s melynek keresését-gyűjtését szerzőnk nemzeti feladatként jelöli meg az utókor 
számára.25 

Szóltunk Fejér Györgynek a Jankovich-gyűjteményt feltáró írásáról is, a régiség gyűjtésé
nek e Kultsár felhívásaival ugyancsak egybehangzó szorgalmazásáról, arról, hogy Fejér ezek 
sorában milyen fontosságot tulajdonít a „nemzeti dalok"-nak.26 S ha itt a cikkíró a plebejus
paraszti rétegektől való nemesi viszolygással jegyzi is meg, hogy „ . . . mi Magyarok illyeket 
csak a legalacsonyabb köz-nép között hagyunk hevertetni, maga eredeti diszszeitől megfosz
tatni, s elfajzani", ennél sokkal lényegesebb, hogy Kultsár újabb, 1818-as felhívását megelőzve, 
azt előkészítve megszületik itt a felismerés a nemzeti költészet népi-paraszti gyökérzetéről, 
melynek tanulsága egy évtizeddel később Kölcseynél a magyar népiesség legfőbb elvi meg
alapozásává szilárdul. (Ennek jelentőségét nem csorbítja az sem, hogy Fejér a Jankovich-
féle dalgyűjtésből csupán a „jobb ízlésüek"-et szándékozna kiadni.) A nemesi nacionalizmus 
nemzetfogalma, hagyomány kultusza keretében tehát feltűnnek a magyarság igazi Őrzői. 
Azok, akik e nemesi „natio Hungaricá"-nak sírásói lesznek: a paraszti népmilliók. 

Mint ahogyan hasonló módon fordul át — s nem kevésbé tanulságosan! — a nemesi tra
díciómentő szándék sokkal tágabb szemléletű népi megvalósítássá abban a jutalomtételben 
is, amelyet a Tudományos Gyűjtemény 1817-es kötetében a palócok nyelvének gyűjtésére hirdet 
meg „egy hazafi". A palócok tanulmányozását a jutalomtételt kitűző ismeretlen azért tartja 
lényegesnek, mert ők azok, akik a „régi magyarságot" mindmáig a leghívebben fenntartot
ták." S ami e pályatételre beérkezik, Szeder Fábián úttörő munkája, A Paloczok, az ugyancsak 

34 [KULTSÁR István]: Emlékeztetés. Hasznos Mulatságok 1818. II. köt. 14. sz. 105., 
TOLDY Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Pest 1864—1865. 212—213. 

25 JANKOVICH Miklós: Magyar Nyelven jegyzett Történeteinkről. Tudományos Gyűjte
mény 1817. I. köt. 42—57.; FENYŐ István: Az eredetiség-program kialakulása és kritikai 
értelmezése 1817—1822 között. ItK 1971. 1-2. sz. 

26 FEJÉR György: T. Vadassi Jankovich Miklós Gyűjteményeiről.. . Uo. 1817. XI. köt. 
1—46. Idézetünk a 23. lapon található. 

"Tudományos Gyűjtemény 1817. I. köt. 114—116.; SZEDER Fábián: A Paloczok. Uo. 
1819. VI. köt. 26 -46 . 
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nem a nemesség patriarkális szemléletét sugározza már: első falufeltáró írásunk éppenséggel 
egy nemességtől független és virágzóan életképes paraszti életközeget jelenít meg előttünk. 

Fontos impulzusokat nyertek a nemesi nacionalizmus népies törekvései az 1819-ben meg
jelent első népköltészeti gyűjtemény, az Oesterreichische Volkslieder mit ihren Singeweisen 
előszavából is. A Pesten megjelent kötet, melyet két fiatal osztrák, illetve német tudós, Franz 
Tschischka és Julius Max Schottky az osztrák romantika és népiesség vezető irányzata, a 
„hormayrizmus" szellemében állított össze, élénk reagálást váltott ki idehaza. A fejlemények 
megértéséhez jeleznünk kell, hogy az irányzat Joseph Hormayrnak, Bécs kulturális élete 
ekkori szellemi vezérének nevéhez fűződik, aki nagy nemzeti múltfeltáró vállalkozásokat in
dított el ekkortájt, jellegzetesen az osztrák összbirodalmi nacionalizmus szolgálatában.28 

Célja mindenekelőtt az osztrák nemzeti öntudat felkeltése, az osztrák népi hagyományok 
ápolása volt. Ezen azonban nem csupán az államalkotó osztrákokat, hanem a monarchia többi 
népét-nemzetét is értette: a Gesammtmonarchie összes nemzetének együttesét tekintette egy
séges osztrák politikai nemzetnek, a múlt feltárását pedig ennek megfelelően kiterjesztette 
Ausztria valamennyi népére, nemzetiségére. E felfogás szükségszerűen szembeállította őt a 
fejlődő magyar nacionalizmus önállósulni akaró törekvéseivel, amelyet viszont valamelyest 
az ellensúlyozott, hogy Hormayr csakugyan jól ismerte és szerette a magyar irodalmat, ezen 
belül pedig a magyar népmondákat, regéket, legendákat. Átfogó nagy vállalkozásaiban, 
így az 1810-től megjelenő Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst című folyó
iratában, az 1807-től 1814-ig közreadott Oesterreichische Plutarch című sorozatban, s az 1820-
tól közzétett Taschenbuch für die vaterlandische Geschichte című zsebkönyvekben kétségkívül 
rengeteg magyar tárgyú néphagyományt, nemzeti történelmi emléket tárt fel. Mindezzel 
— néha egyetértve, még inkább polemizálva — megalapozta az osztrák népköltészet ered
ményei iránti intenzív hazai érdeklődést. 

A hormayri tanításokon lelkesülő fiatalemberek herderi mottóval kezdődő gyűjteményük
ben valóban elismerésre méltót alkottak. A 186 osztrák népdalt tetszetős kiadásban, hang
jegyekkel, tájszótárral stb. példás rendben közlő vállalkozás, mely korszerűen a Grimm-fivé-
rek modern feldolgozási elveire épül (tartózkodnak a szövegekbe való beavatkozástól, helyes
írásukban pontosan követik a tájejtést) nyilvánvalóan rivalizálásra késztette a magyar nép
dalkutatást. Annál is inkább, mert az előszóban kifejtett elveik idehaza vitathatatlanul 
provokálóan hatottak. Tschischka és Schottky ugyanis emitt azt fejtegetik, hogy az osztrák 
népdal karaktere az ujjongás és hetyke feltörekvés, az életöröm, mely az ausztriai anyagi 
jólétből fakad. („ . . . Es athmet in ihren Tönen ein keckes Aufstreben und Jauchzen . . . Ihr 
Klang ist stark, frisch und oft jubelnd . . . Der Geist dieser Lieder (ihrer Worte) selbst ist ein 
sehr froher; alles neigt sich zur Lebenslust hin und zum Scherze" stb.) E Habsburg-birodalmi 
szellemhez lojális megállapítások — Pesten megjelentetve s épp a magyar parasztság szörnyű 
éhínségének időszakában! — megmozgatták a hazai közvéleményt. 

Schottkyék gyűjteményének recenzeálására Jankovich Miklós vállalkozik a Tudományos 
Gyűjtemény 1819-es évfolyamában, s reagálása plasztikusan világítja meg a feudális népiesség 
kétarcúságát, illetve az azt képvislő nemesi írók ideológiájának átmeneti jellegét, hullámzását 
a rendi nacionalizmus és a polgári nacionalizmus mezsgyéi között.29 Egyfelől ugyanis azt mél
tatja, hogy Schottky fáradhatatlanul járt faluról falura, „sőt némellykor házról házra, gyalog 

28 WEBER Arthur: Bécs és a német philologiai törekvések a XIX. század elején. EPhK 
1917. 13—27., 103-112., 195—200.; KUNCZER Gyula: Hormayr és az egykorú magyar 
irodalom. Pécs é. n. (1929) — Tschischka életrajza: WURZBACH: Biographisches Lexikon 
des Kaiserthums Oesterreichs. Wien 1882. B. 48. S. 52-57. ; Schottkyé: Uo. Wien 1876. B. 
31. S. 251-253. 

29 j * * * [JANKOVICH Miklós]: Külföldi Literatura. Tudományos Gyűjtemény 1819. 
VIII. köt. 111-116. 
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és maganossan", s így gyűjtötte a földművelők között dús anyagát, másfelől viszont arról 
biztosít, hogy a szerző rövidesen vitézi tetteket éneklő dalokat is közzétesz majd. S míg egy
részt jogosan szembeszáll az osztrák kötet „kincstári" optimizmusával, azzal a szemlélettel, 
miszerint az ausztriai dalokban csupán tiszta vidámság és megelégedés található, másrészt e 
nacionalizmussal egy semmivel sem különb másik nacionalizmust szegez szembe akkor, amikor 
hivalkodóan megállapítja: nálunk már a XVI. században publikáltak ilyen köteteket (?), 
mint a Schottkyéké. 

Az osztrák kötet optimista felfogása azonban kiváltott egy másik hazai reagálást is: Ballá 
Károlynak, a Kisfaludy Sándor-rajongó dilettáns tollforgatónak A Magyar nemzeti Tánczról 
című tanulmányát, amely, ha nyíltan nem is utal rá, de részben az említett osztrák felfogással, 
részben pedig Szemere Pálnak A Hivatal című elbeszélésében adott nemzet-karakterisztikumá-
val polemizál.30 Szemere szerint a magyarságot az elragadtatottságig menő expresszivitás, 
egzaltált indulatok jellemzik, s ez a magyarázata annak a furcsa jelenségnek, hogy a magyar 
sírva énekel. Nos, Ballá rendi közhelyekben amúgy is bővelkedő írásában egy harmadik, jelleg
zetesen nemesi nemzet-karakterisztikumot állít fel, amelynek elemei azonban — Szemere em
lített írásának tanulságaival társítva — egy összehasonlíthatatlanul koncepciózusabb és 
progresszívebb eszmerendszer részeiként Kölcsey nagy művében, a Nemzeti hagyományokban 
tűnnek majd fel. Ballá Károly azt fejti ki itt ugyanis, hogy siralmas panasz, szomorú emlékezet 
árnyékolja be a magyar történelmet, a nemzet géniusza a sors csapásai miatt elkeseredett 
— így a magyarok természete műveikben a lelkesült búsongás. A kitörő, szeles mozgások 
amúgy sem férnek össze a magyar nemzeti bélyeggel, ez a „csendes", „illendő" mozgásokat 
kívánja — teszi hozzá érveléséhez a szélsőségektől hangulatilag mindig óvó nemesi közhelyet. 
„ . . . azt merem állítani, hogy a melly dalban vagy kesergés, vagy méltóság nincs, az nem 
magyar" — összegzi a maga nézetét Ballá Károly, némiképp anticipálva a Kölcsey-féle „ma
gyar karakteri szentimentalizmus"-teóriát. 

Hogy ellentmondásokkal és rendi egyoldalúságokkal súlyosan terhelten, önmaga eredeti 
intenciói ellenére, de ezzel együtt is a feudális népiesség újfajta nemzetszemlélethez és a nem
zeti irodalom újfajta felfogásához vezetett el, az leginkább a legfőbb kezdeményezőnek, 
Kultsárnak egyik 1823-as írásából tűnik elénk. E Van-e befolyása a Nemzeti Táncznak a Nem
zeti Charatíerre? című cikk jelzi különben a határvonalat, amikor e konzervatív-patríarkális 
népiességideál, betöltve a maga történeti szerepét, végleg átadja a helyét a népköltészet
kultusz perspektivikusabb, tágasabb nemzetszemléletre törekvő, liberális változatainak.31 

Ebben ez írásában ugyanis Kultsár nemcsak megismétli egykori — rousseau-i, illetve herderi 
fogantatású — tételét arról, hogy az éneklés és a tánc a nemzetek megkülönböztető jele, hogy 
minden nemzet másként nyilatkoztatja ki a szépet, hanem amellett is állást foglal, hogy a 
nemzeti tánc gyakorlásával azért kell erősíteni a nemzeti karaktert, mert az — minden neme
sebb érzésű emberé. A reformkori népiesség irodalmat és társadalmat kiszélesíteni kívánó, 
népet a nemzet részének tekintő közszelleméhez érkeztünk el tehát e programmal. 

• 

30 BALLÁ Károly: A Magyar nemzeti Tánczról. Uo. 1823. VII. köt. 85-106.; SZEMERE 
Pál: A Hivatal. Aurora 1822. 

31 [KULTSÁR István]: Van-e befolyása a Nemzeti Táncznak a Nemzeti Characterre? 
Hasznos Mulatságok 1823. I. köt. 8. sz. 57— 60. Kultsár különben folyóiratának ugyanebben 
az évfolyamában még egyszer foglalkozik a táncdalokkal: Magyar Táncz Nóták. Uo. 1823. 
I. köt. 12. sz. 8 9 - 9 3 . 
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A parasztság felfedezése az irodalmi gondolkodásban 

A feudális népiesség szóvivői a húszas évek elején már nemcsak a nemzeti múltra, de a 
jelenre is figyelni kezdenek, s ebben kétségkívül szerepe van az 1822— 1823-tól kezdve a me
gyékben szerte kibontakozó nemesi ellenállásnak. Ennek során végképp rá kell döbbenniök, 
hogy a Habsburg-abszolutizmus elleni küzdelem eredményessége elképzelhetetlen a nép tö
megeinek aktív bevonása, érdekeltté tétele nélkül. Még inkább közrejátszott szemléletük ala
kulásában, hogy az ő tevékenységükkel párhuzamosan a tízes évek végétől már távlatosabb, 
messzebbre tekintő törekvések is jelentkeznek, melyek a nemzeti hagyománykincset már nem 
tekintik a nemesség kizárólagos privilégiumának. A kezdődő hazai liberalizmusnak e népbarát 
megnyilatkozásai óhatatlanul visszahatottak a rendi nacionalizmus híveinek nép- és hagyo
mányszemléletére is. 

Sajátos módon a népiesség első liberális exponensei között is — néhány kivételtől eltekint
ve — Kazinczy tanítványai játszanak jelentősebb szerepet, akik mesterük tanításaitól rész
ben elfejlődve új gondolatok hordozóivá váltak. A népköltészet fogalmának demokratikusabb 
értelmezésével először például Kis János egyik, eddig feltáratlan írásában találkozunk. A köz
néptől kedvelt dalokról és regékről címmel az 1819-ben megjelent Helikoni kedvtöltés című an
tológiában csendül fel első ízben ez az új hang.3* Képviselője azzal az indokolással hívja fel 
a nép alkotásaira a figyelmet, hogy lehetetlen, hogy valami nagy sokaságnak megfeleljen, 
ha nem alkalmas gyönyörködtetésre. „Az emberi természet minden okos teremtményekben 
egy és ugyanaz" — igazolja állítását a jobbágyszármazású szerző a herderi főmű, az Ideen 
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit egyik közismert alaptételével. Ezzel összefüggésben 
pedig már a népiesség polgári nemzetté válást elősegítő lehetőségére is rámutat akkor, amikor 
kifejti: a természeti írás minden rendbéli embernek tetszik, nemcsak a mesterséges ízlésűek-
nek; ami a köznépet gyönyörködteti, azt szépnek érzik a magasabb rangú olvasók is — gyűj
tésük ezért lenne mielőbb érdemes. 

E Helikoni kedvtöltésben megjelent, mára teljesen elfeledett eszmefuttatás az első meg
nyilatkozás irodalmi gondolkodásunk történetében, amely immár nemcsak elismeri a műköltői 
produkció mellett az alsóbb osztályok irodalmi alkotásainak polgárjogát és értékét, de amely 
az Összirodalmi produkciót is alapvetően a népi közönség szempontjából ítéli meg, s amely a 
nemességnél jóval szélesebb társadalmi rétegek közkincsének tekinti. S hogy ez a látásmód és 
problémafelvetés már nem egyedülálló az évtized fordulóján, azt — az idők jeleként! — épp 
a feudális népiesség egykori legöntudatosabb hangadójának, Dugonics Andrásnak nagyszabású 
posztumusz kiadványa is tükrözi. E Magyar példa beszédek és jeles mondások címmel 1820-ban 
Szegeden, két vaskos kötetben megjelent munkát érdemtelenül és érthetetlenül általában 
mellőzni szokták a népiességgel foglalkozó feldolgozások, jóllehet benne már éppen nem az 
Etelka szerzőjétől megszokott hagyományvédő rendi mentalitás érvényesül! Annál méltány
talanabb ez, mert a népiesség kultúrkörében ez az első megvalósított hazai gyűjtemény, méghozzá 
az új idők szellemét előlegező, minden magyart egybeölelni vágyó programmal, amelyről már a 
mottó is tanúskodik: „La voix de mon coeur s'est élevée en favour de tous les Hongrois, sans 
distinction de secte ni de contrée." Előszava pedig már egyesen „dereka a nemzetnek" kité
tellel illeti a köznépet, hangsúlyozva, hogy e példabeszédeket a szerző azért állította össze, 
hogy azok „minden rendű ember épülésére" szolgáljanak. 

Maga a gyűjtemény ugyanakkor, a szépprózai ábrázolásnak e roppant nyelvi inventáriuma 
egész anyagával az alullevő osztályokban rejlő kifejező irodalmi energiákra hívja fel a figyel-

32 [KIS János]: A köznéptől kedvelt dalokról és regékről. Helikoni kedvtöltés 1819. Pest 
1819. I. köt. 80-82. 
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met. A falusi gazdálkodás létviszonyait tükrözi olyan arányokban, mint előtte egyetlen iro
dalmi mű sem, a paraszti valóság, környezet, háztáj mindmegannyi elemét emelve be az iro
dalomba. Egy addig jobbára ismeretlen társadalmi erőtér nyílik meg itt az irodalom és az iro
dalomkritikai gondolkodás számára ! Példabeszédeinek hősei — csizmadiák, molnárok, vargák, 
falusi bírók, diákok, bojtárok stb. — éppúgy jelzik számunkra az irodalomban előretörő 
újat, mint a több mint 320 előfizetőnek a kötet végén közölt listája. Papok, jegyzők, tanárok, 
földmérők, jurátusok, uradalmi kasznárok, tiszttartók, városi szenátorok, orvosok, adószedők 
stb. szerepelnek a megnevezettek között — vagyis az a kisnemességből és a felemelkedő gaz
dagparasztságból összetevődő értelmiségi középréteg, amelyet fejtegetéseink elején a népiesség 
társadalmi bázisaként megneveztünk. 

Rousseau és Herder, az eddig szinte kizárólagos érvénnyel idézett-hivatkozott két alapvető 
tekintély mellé pedig az új évtizedben, 1822-től kezdve más, „frissebb csengésű" külföldi 
nevek is sorakoznak. Éppen Dugonics legkedveltebb tanítványa az a Bécsben élő, német 
nyelven író Oaal Oyörgy, aki a népiességgel kapcsolatosan már a német romantika legújabb 
irányzatának, a Grimm-fivéreknek felfogását alkalmazza és népszerűsíti.33 Gaal — ki a hazai 
népiesség kiemelkedő alakjának, Kisfaludy Károlynak is oly közeli barátja és nagy tekintélyű 
kritikusa volt! — 1822-ben Mahrchen der Magyaren címmel népmesei antológiát jelentetett 
meg az osztrák fővárosban. Ennek előszavában pedig nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
munkájában a Grimm-testvéreknek a gyűjtőtevékenységet demokratizáló, kizárólag a paraszt
ság kultúrkincsére alapozó felfogását tette magáévá. 

Több mint tíz esztendei kutató-gyűjtő munka után tudja csak válogatását megjelentetni 
— kezdi Gaal György panasszal előszavát. Neki ugyanis nem akadt Frau Viehmännin-je — 
céloz a Grimmek legkedveltebb „mesélő asszony"-ára, Dorothea Viehmannra -—., sem más, 
aki a meséket feljegyezte volna, így egy évtizedig magára hagyottan és eredménytelenül 
kellett dolgoznia. Ekkor végre sikerült egy öreg harcostársra, egykori háborús közvitézre 
bukkania, aki csupán magyarul ért, s akinek segítségével ki tudta egészíteni a már előzőleg 
hallottakat. Célja szerzőnknek az volt, hogy csak egyszerű meséket adjon, olyanokat, amelyek 
Magyarországon szájról szájra terjednek. E mesék szerinte népről népre szállanak, közös kin
csük a népeknek. 

Ahány szempont, annyi átvétel a Grimm fivérek teóriáiból. Főképpen a világhírű, kétkö
tetes Kinder- und Hausmärchen (1812—1814) előszavából merített Gaal György. Az egyszerű
ségnek és a szájhagyományra alapozásnak szempontjait éppúgy innen vette ( „ . . . Diese 
unschuldige Vertraulichkeit des größten und kleinsten hat eine unbeschreibliche Lieblichkeit 
in sich und wir möchten lieber dem Gespräch der Sterne mit einem armen verlassenen Kind 
im Wald als dem Klang der Sphären zuhören" — írják itt a Grimmek), mint azt a gondolatot, 
hogy a népmesék az egész emberiség közkincsének tekinthetők.34 Ezzel szemben azon a téren 
már egyáltalán nem követi mestereit, hogy a mesék eredeti alakját híven megőrizze; alakít, 
finomít rajtuk, a kor nemesi közízléséhez igazítva őket — s ezért a szemléletileg progresszí
vebb Grimm testvérpártól megrovásban is részesül majd. 

Ám ha Gaal nem is tudta mintaképeit teljesen követni abban, hogy példájukra a hagyomá
nyos arisztokratikus „fentebb stü"-követelményektől elszakadjon és a népi ízlés elvekhez 

33 Gaal Györgyről: TOLDY Ferenc: Gaal György. Irodalmi arcképek és szakaszok. Bp. 
1878. 93—105.; VERŐ Leó: Gaal György. Philologiai dolgozatok a magyar—német érintke
zésekről. Bp. 1912. 137—142. 

34 Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Düsseldorf—Köln 1962. Hrsg. von Heinrich 
von Leyen. II.er Band. 339—341. — A Grimm-fivérek eszméiről: Karl-Eugen GASS: Die Idee 
der Volksdichtung und die Geschichtsphilosophie der Romantik. Wien 1940.; Manfred LEM-
MER: Die Brüder Grimm. Leipzig 1963.; Gunhild GINSCHEL: Der Märchenstil Jacob Grimms. 
Jacob Grimm. Zur 100. Wiederkehr seines Todestages. Berlin 1963. 131—168.; Friedrich von 
der LEYEN: Das deutsche Märchen und die Brüder Grimm. Düsseldorf—Köln 1964.; ORTU-
TAY Gyula: Jacob Grimm és a magyar folklorisztika. Ethn 1963. 3. sz. 
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idomuljon (ezt egyébként maguk a Kinder- und Hausmärchen világhírű gyűjtői sem valósí
tották meg teljesen !), kezdeményezése a továbbfejlődés szempontjából mégis nagyon jelentős. 
Ez az első vállalkozás ugyanis irodalmunkban, amelyik tudatos elvszer üséggel kizárólag paraszti-
népi életanyagra alapoz, s amelyik ezáltal alkotó, mű és közönség irodalmi alapkategóriáit az 
addigi átlagos nemesi közfelfogásnál már sokkal szélesebben értelmezi. 

Gaal György hazai úttörésének, a Grimm fivérek szempontjai alkalmazásának jelentősége 
a róla írott egykorú kritikában figyelhető meg revelálóan. E bírálatot Szentmiklóssy Alajos, 
Kazinczy egyik leghívebb tanítványa írta (kitől a széphalmi mester a maga klasszicista prog
ramjának költői kiteljesítését leginkább remélte, s ki neki már az eredetiség-program tekin
tetében is „hűtlenül" ellenszegült.) Szóban forgó, a Tudományos Gyűjtemény 1823. évfolya
mában megjelent írásában Szentmiklóssy már Kölcsey Nemzeti Hagyományokig sőt ha tár 
volról is —, de Erdélyi János népköltészeti felfogása felé mutató gondolatelemeket szólaltat 
meg.36 Legfőbb kritikai észrevétele például Gaal antológiájával kapcsolatosan az, hogy annak 
címe pontatlan, a Volksmärchen der Magyaren találóbb lett volna, mert „ . . . a köznépnek is 
szintúgy vagyon a maga saját költői bájvilága." Mindeddig a népköltészetet az írók a nemzeti 
költészet részeként, egyik változataként kezelték, sőt puszta léte elismertetéséért is sokáig 
küzdeni kellett, s most Szentmiklóssy odanyilatkozik, hogy „ . . . a nemzet minden osztályának 
saját, tulajdon, kirekesztő poézisok vagyon, melly azoknak szellemét, érzését, élete s gondol
kodása módját, egy szóval egész szívbélyegét elevenen kinyomja." Vagyis cikkírónk a nép
költészetet önállónak és egyenrangúnak tekinti a „magasabb osztályok" műköltészetével, 
elválasztja — és ami még fontosabb! —, teljes mértékben emancipálja attól, mi több, ahogy a 
továbbiakból kitűnik, szembe is állítja azzal. 

E költészetben ugyanis, mely Szentmiklóssy szerint a „magyar pór lelke járását festi", 
nyoma sincs a „borongó géniusznak", hangulata általában szerencsés, míg a műköltészet 
alkotta hazai regék többnyire szomorúak, gyászos kifejletűek. S míg az utóbbiak valóságos 
honi történeteken épülnek, siralmas voltuk való mozzanatokhoz kötődik — érvel tovább 
Gaal kritikusa, úgyszintén anticipálva Kölcsey „magyar karakteri szentimentalizmus" gon
dolatát—, addig a köznép meséi „egy szabadon járó képzelődés puszta szüleményei." Ami 
pedig a jövőt illeti, Szentmiklóssy immár e kétfajta költészettípus egyenrangú-párhuzamos 
fejlődését tartaná kívánatosnak, számára a Kisfaludy Sándor-féle műköltői regeköltészet s a 
Gaal példázta köznépi költemények „békés egymás mellett élése" lenne az ideális. Vagyis 
önálló szubsztanciává lett itt már a népköltészet, hogy majd — a fejlődés következő lépése
ként — forrásává és fundamentumává váljék nemzeti költészetünk egészének. 

A Grimm testvérek kisugárzó hatását, az „alsóbb osztályok" önálló művészete elvének 
terjedését mutatják Kazinczy másik kedvencének, Mailáth Jánosnak ekkori vállalkozásai is. 
Az évtized közepén két antológiát is közread Mailáth: Magyarische Gedichte (Stuttgart und 
Tübingen 1825) címmel összeállítja német nyelven a magyar irodalom első költészettörténeti 
gyűjteményét, Magyarische Sagen und Maehrchen (Brunn 1825) címmel pedig Gaal kezdemé
nyezését folytatja. A Magyarische Gedichte bevezető tanulmányában írónk történeti rend
szerezése alapelvévé már a népdalt teszi meg; azt látja, jobban mondva szeretné látni élni-
hatni-megnyilatkozni a történeti fejlődés régmúlt korszakaiban mindenütt, benne érzékelve 
a nemzeti költészet kifejlődésének legfőbb impulzus-adóját — ugyancsak fontos sugallatokat 
adva ezáltal Kölcsey irodalomtörténeti koncepciójának. Másik antológiájának érdekessége 
pedig az az elmélet fejlődése szempontjából, hogy jegyzeteiben Mailáth már egy egész szép
irodalmi műfaj — a mese — kizárólagos szülőjévé és birtokosává az alsóbb osztályokat teszi 
meg. A mesék — úgymond — a népben keletkeznek —, őrtüzeknél, előőrsöknél, pásztortüzek-

36Szerényi Vilmos [SZENTMIKLÓSSY Alajos]: Mährchen der Magyaren. Tudományos 
Gyűjtemény 1823. I. köt. 118—120.; Szentmiklóssynak Kazinczyval való szembefordulására 
1. FENYŐ István: Az eredetiség-program . . . ItK 1971. 1—2. sz. 
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nél, éjjeli földmunkáknál —, amelyeknek egyszerű alkotói a maguk életmódját vetítik rá az 
előkelőkre. Vagyis Mailáth a maga módján éppúgy elkülöníti már — a Grimm fivérek nyúj
totta tanítások alapján — a népi alkotásokat a műköltészettől, miként Gaa! vagy Szentmik-
lóssy, mint ahogy nem kevésbé vall a nagy német folkloristák „demokratizáló" hatására az a 
megjegyzése is, hogy úgy igyekszik közölni a meséket, amint hallotta . . . 

Messzire jutottunk nem egészen egy évtized alatt Jankovichék, Kultsárék nemesi régiség
kultuszától, s hogy voltaképp milyen messzire, azt két nagytávlatú koncepció feltüntetése 
tanúsítja leginkább. Az egyik irodalmi gondolkodásunk fejlődésének azt a pillanatát tükrözi, 
amikor a nemesi mentalitás és értékhierarchia legféltettebb eleme, a régi keresése-kultusza 
teljsen felszívódik a népiben, amikor a nemzeti múlt irodalmi örökségének alapzatává, erő
forrásává már a nép válik. A másik pedig azt az irodalomszemléleti korfordulót, amikor a nép
költészettel kapcsolatban a múltról a sürgető jelenre tevődik át a gondolkodás iránya, amikor 
a teoretikusok már nem csupán a népköltés relikviáinak gyűjtését, de a jelennek és a népi 
olvasóknak is szóló folytatását kívánják. Mindezzel pedig már a Nemzeti hagyományok köz
vetlen közelébe érkeztünk. 

Közel egy időben, a liberális ellenzéki harcok első közéleti ütközőpontjának, az 1825. évi 
első reform-országgyűlésnek előestéjén jelentek meg e fontos (és napjainkban majdnem egészen 
elfelejtett) írások. TÖltényi Szaniszló cikke a balladáról, mely nagy anyagismeret alapján fog
lalta össze a tudnivalókat erről az irodalmunkban éppen akkor feltörő, kiemelkedő műfajról, 
a Hasznos Mulatságokban 1825 nyarán látott napvilágot. Edvi Illés Pál programcikke pedig 
Millyen Versek valók a Magyarnak címmel a Tudományos Gyűjteményben, 1824 végén.36 Foly
tatják, szinte kiegészítik egymás gondolatmenetét, törekvéseit. 

Töitényi Szaniszló — aki már 1821-ben a klasszikus mitológiának népdalok utánzásával 
való felváltását javasolta! — ezúttal arról a műfajról értekezik, melyet a korabeli közfelfogás 
merőben népköltészeti eredetűnek tartott. S melyet nem sokkal utóbb Kisfaludy Károly, 
még inkább Vörösmarty visz majd diadalra. Egészen népinek fogja fel Töitényi is a ballada
műfajt, meghatározásában nemcsak azt hangsúlyozza, hogy régi történetről szól és rövid 
terjedelmű, de azt is, hogy újabb időkben „az utcákon éneklik", s hogy a legvadabb népeknél 
is megtalálható. S e népi balladákból vezeti le Töitényi immár a „legnemesibb" hazai műfaj, 
az eposz megszületését is, beleértve az Iliászt és minden más híres vitézi költeményt. Olyany-
nyira, hogy e műköltői eposzok egy részét — Tasso, Milton és Klopstock műveit — el is uta
sítja, mivel „ . . . minden szépségök mellett sem nyertek köz kedvességet (popularitás), mert . . . 
nem a Nép hagyományából támadtak, az idő nem edzette meg". A költészet értékének legfőbb 
minősítőjévé tehát a népszerűség és népiség válik itt, amit a cikk szerzője azzal a Byron
idézettel is alátámaszt, hogy a hősök emléke a köznép emlékezetében él. (íme Kölcsey érte
kezésének majdani legfőbb elve!) Fejtegetéseinek e részét pedig a Grimm fivérek misztikus
romantikus népfelfogásának áthasonításával zárja: „ . . . T s a k a köznép regéjinek köszön
heted éltedet." 

Nem kevésbé értékes része Töitényi tanulmányának a népköltészeti gyűjtés addigi európai 
teljesítményeiről adott elemző áttekintés. Nemcsak azért, mert az angolokról szólva a Percy-
gyűjtemény méltatása mellett az újakról is beszámol, melegen méltatva a lakisták, Coleridge, 

36TÖLTÉNYI Szaniszló: Balláda. Hasznos Mulatságok 1825. 6 - 7 . sz. 41—45., 50—55.; 
EDVI ILLÉS Pál: Millyen Versek valók a Magyarnak. Tudományos Gyűjtemény 1824. XI. 
köt. 78—84. — Töltényi szövegéből vett idézeteink i. m. 42., Edvi Illés-idézetünk i. m. 81—82. 
Hogy Edvi Illés Pál mennyire a romantika — közelebbről Toldyék — „megfegyelmezésére" 
propagálta a népiességet, perdöntőén látható A rajoskodásról című cikkében, hol egyaránt 
tiltakozik a képzelet elhatalmasodása, az ábrándozó, merész képek s a politikai „rajosko-
dás", a meglevő törvények bárminő háborítása ellen, s ennek elkerülésére a népiesség mér
téktartó voltát tartja üdvösnek. Felső-Magyarországi Minerva 1825. 414—418. 
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Wordsworth és Southey balladaközlő munkásságát, leginkább pedig Walter Scottét, hanem 
mert emellett igen elismerően nyilatkozik oly európai nemzeti romantikákról, illetve népköl
tészetekről, amelyeket idehaza akkortájt még alig ismertek: a spanyolokról, skandinávokról, 
a provengaliakról és főképp a Lipcsében épp akkor megjelent Vak Karadzic-féle gyűjtemény
ről, a „szerbus" énekekről. Külön érdekessége e cikknek egyébként az, amit a németekről 
mond, teljesen elvetve epikus költészetük eredményeit. Schiller balladáit például azért hibáz
tatja, mert szerinte „sohasem lehetnek a köznép énekivé." A népies áramlat németellenes 
töltése is jól megfigyelhető itt, még inkább az irányzat demokratizálódása (a népszerűség itt is 
Töltényi alapvető értékkritériuma!), de a legjelentékenyebb mozzanat az, hogy feltűnik az 
új idők igénye is: a műköltőtől elvárják, hogy a jelen széleskörű közönségigénye számára alkos
son új népdalokat. 

Amint ez Edvi Illés írásának is legfőbb vágya, sürgetett követelménye. Elmefuttatásának 
ezúttal nem a Toldy-féle „szertelen" romantikát ostorozó része („Ne nyúljunk előre a jövendő
be", „Több kezd íródni olyas, amivel még korán jövünk" stb.) a figyelemre méltó számunkra, 
s nem is csupán a közérthető, könnyű irodalom, az „egyszerű természet versnemei"-nek köve
telménye, hanem a „túlzó" romantikát megfékezni hivatott „ellen"-programnak az a része, 
melyben a szerző „alantabb életkörből vett" tárgyat követel az íróktól. Vagyis Edvi Illés 
azt kívánja már, hogy a hivatásos írók a népiesség szellemében alkossanak, írjanak a jelen 
kornak, alkalmazkodva az „idő szellemhez". Amit végül is akként határoz meg félreérthetetlen 
pontossággal, hogy a mai író legyen „népköltő", miként Homérosz vagy Scott, „ . . . kikhez 
hasonló, lelkes, eredeti népköltőkre mennél több számmal volna Hazánknak igazán legnagyobb 
szüksége." 

Nemzeti népköltő, aki alkalmazkodik az idő szelleméhez és közérthetően, mindenki számára 
ír . . . íme Kölcsey és Arany, Erdélyi és Qyulai irodalomeszménye, amely oly sokáig határozta 
meg irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődését. S hogy Edvi Illés itt lényegében már mennyire 
annak a népiesség jegyében klasszicizált romantikának szemszögéből ítéli meg a „népköltő" 
funkcióját, mint klasszikus utódai, arra egyaránt bizonyíték az ez után következő, Gyulaiékat 
anticipáló óvása: „Ne nyúljunk előre a jövendőbe", s a népiességben rejlő általánosság
vágynak (mely a romantikától voltaképp idegen) kibontása: „ . . . Kövessük.. . a vidám 
gyermeki görögöket." 

Edvi Illés, Töltényi, Gaal stb. népszemlélete is jórészt még idillikus, felfogásukban éppen
séggel nem kevés a patriarkális-illuzionista elem, kifejtett gondolataik hatósugarát, társadalmi 
érvényét, irodalmi-kulturális horizontját mégis — mint láttuk — egy egész világ választja el 
a nyelvújítási harcok összehasonlíthatatlanul szűkösebb szférájától. S hogy ez így alakult, 
abban jócskán része volt egy új, a népiesség égisze alatt a húszas évek kezdetétől fogva roha
mosan kibontakozó műfajnak: a népleírásnak. Ennek közelebbi elemzése kívül esik témánk 
határain, hatásáról azonban röviden mégis szólnunk kell, mert a műfaj eleve kifejezte az iro
dalmi népiesség irányzatának legfőbb ideológiai célzatát: a polgári nemzetté válás tendenciá
ját, az irodalom keretében a nép nemzetbe emelését. A népleírás nem kritikai-irodalomelméleti 
műfaj, ennek ellenére közrehatott annak reformkori kibontakozásában: az ország lakóival 
ugyanis e tárgykörű írások ismertették meg a haza tájait és az azokon élő emberek hétköznap
jait.37 írók és olvasók szemhatárát egyaránt nemzeti szélességűvé segítette kitágítani ez a 
műfaj, záloga volt a nemzeti önismeretnek. Fontos szerepe volt abban — minden külsőleges-

37 Ilyen népismertető írások pl.: SZEDER Fábián: A Palóczok. Tudományos Gyűjtemény 
1819. VI. köt. 26-46.; Töredékek Csallóközről. Uo. 1821. II. köt. 46-69 . ; N. APÁTI KIS 
Sámuel: Értekezések Somogyról. Uo. 1822. V. köt. 35—50., ÁGOSTON József: Csaba leírása. 
Uo. 1826. V. köt. 57—67.; ÁGOSTON János: Ötsödnek leírása. Uo. 1827. II. köt. 15-23. ; 
KRIZSÁNY János: Tekéntetes Nemes Nógrád Vármegyében helyheztetett.. . Verőcze Hely
ségének Históriai, Topographico-Statisticai leírása. Uo. 1827. IX. köt. 30—60. 
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sége, formális jellege, elemzéstől mentessége s főleg idillszerű atmoszférája, a paraszti-gazdál-
kodói-kisnemesi életstílus naiv eszményítése ellenére — hogy a feudalizmust sajátosan jellem
ző regionális-partikuláris szemléletet a reformkori évtizedekben fokozatosan felváltotta az 
országot nemzeti-állami egységként tekintő polgárosult felfogás. 

Ezek az írások — melyek utóbb Fényes Elek hatkötetes geográfiájában és az életképek új 
szépirodalmi műfajában teljesültek ki — kétségkívül telítve voltak illuzionista, egyoldalúan 
„harmonikus", népszínműves elemekkel, ezzel pedig a társadalmi konfliktusok megjelenítése, 
az ellentmondások felfedése, általában a kritikai szellem ellenében hatottak a hazai közgon
dolkodásban. Sokáig olyan szinten rögzítették a magyar társadalom rajzát, amelyik pusztán 
a paraszti-kisnemesi életfelszín kezdetleges leírására szorítkozott, e fényképszerűséggel pedig 
úgyszintén eleve nagymértékben csökkentették a bemutatott élethelyzetek bírálatának lehe
tőségét. Mind e negatívumoknál a továbbfejlődés szempontjából azonban lényegesebb az a 
tény, hogy a népleírások elsődlegesen a haza „birtokba vételét" szolgálják, hogy az ország való
ságát először mutatták be úgy a hazai irodalomban, mint amelyhez immár mindenkinek köze 
van. Emellett pedig egy megjelenítésre kínálkozó kiterjedt életkörnyezet és miliő jellegzetes
ségeit emelték be az irodalomba: megannyi életanyagot, ábrázolási tárgyat, magatartásfor
mát — a szépirodalmi tükrözés majdani témáit, problémaköreit, karaktervonásait, hangulati
atmoszférikus hatásait.38 A népleírások így eredményesen hozzájárultak ahhoz, hogy — ha 
ideológiai korlátozottságokkal terhelten is — a társadalom és az irodalom egymáshoz közelí
tési folyamata a hazai közgondolkodásban ez idő tájt fokozatosan előrehaladt. 

5 

Népiesség és társadalmi egyenlőség 

Az irodalmi népiesség főáramlata eszmevilágának alakulását vizsgáltuk eddig, a konzer
vatív-pátriárkái is hagyománykultusz és a liberális-romantikus érdekegyesítő ideológia népies-
ség-értelmezéseit. E két főbb koncepció mellett azonban már a húszas években élt és hatott 
egy harmadik, amely ha súlyát, táborát, hatókörét tekintve még jelentéktelen is, perspektívája 
tekintetében annál inkább messzemutató, a 40-es évek, közelebbről Petőfi demokratikus nép
felfogását előlegező. Magda Pálnak, a kiváló statisztikusnak, a hazai feudalizmus válságjelen
ségeire a reformkorban először bátor Őszinteséggel rámutató tudósnak 1825—1826-ban két 
olyan műve jelent meg a magyar sajtóban, amelyek a népi műveltség kérdéseit elemezve vol
taképp már meg is haladják a népiesség egyeztető-egyesítő, osztálykompromisszumra törekvő 
ideológiáját. 

Magda Pál Értekezés a Magyar nyelvben teendő újítások barátjai és ellenségei közti lévő per-
patvarkodásról című értekezésének tételei merőben elütnek a kor átlagos nemesi gondolkodásától 
— sőt a progresszív liberálisokétői is.39 Már bevezető gondolata is a gyökeresen újat jelenti: 

38 Az újfajta életanyagot sajátosan közvetítették az ünnepi népszokásokról, illetve a táj
nyelvekről, helyi dialektusokról szóló beszámolók is. Pl. EGYED Antal: Bonyhád Mező
városnak rövid leírása. Tudományos Gyűjtemény 1823. V. köt. 71—79.; B. S.: Rövid rajzo
latja a paraszt lakodalomnak Gömörben. Uo. 1827. III. k. 38-54 . ; EDVI ILLÉS Pál: A 
Magyar Parasztok lakodalmi szokásaik. Uo. 1827. XII. köt. 3—25., Uő: Rhapsodiák a Kö
szöntés-formulákról. Uo. 1828. V. köt. 50—61., ill. B. S.: Rövid rajza a Gömöri Dialectus-
nak. Uo. 1819. IX. köt. 56-62. ; TÓBI Antal: Baranyai Szótár. Uo. 1826. II. köt. 38-48. ; 
LÉVAI László: Vas Vármegye Kemenes-aljai Járásbeli magyar szótár. Uo. 1829. XI. köt. 
81-97. ; SZEDER Fábián: A Magyar nyelvbeli Dialectusokról. Uo. 1829. V. köt. 3 - 2 3 . 

39 MAGDA Pál: Értekezés a Magyar nyelvben teendő újítások barátjai és ellenségei köztt 
lévő perpatvarkodásról. Felső-Magyarországi Minerva 1825. 5. sz. 181—202. 
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az író szerint végső célunk csak maga az emberiség lehet, az egyenlő emberi mivolt minden 
nemzethez tartozó polgár ismérve. Az emberi lélek mindenkiben megvan, s ez szerinte a nem
zetiségnél is fontosabb: „ . . .Szebb s nagyobb dolog embernek lenni mint Görögnek, Római 
polgárnak, Francziának, Magyarnak, Oláhnak, Sidónak." Ez a gondolat gyökeresen tovább
fejleszti a reformkor kezdeti indíttatású nacionalista nemzetkultuszát, méghozzá úgy — s ez a 
jövő szempontjából a legfontosabb! —, hogy a néppel, nemzettel kapcsolatos herderi tanítá
sokra ráépíti Hegelnek az általános emberi jelentőségére vonatkozó elveit. Hegel volt ugyanis 
az, aki a világtörténet filozófiájáról tartott előadásaiban olyan axiómákra nevelte hallgatóit, 
hogy az általános szellem a népszellem felett áll, hogy a népszellemek elvei csupán mozzanatai 
egy általános szellemnek, hogy tehetség, morál, jámborság minden égöv alatt lehetséges, hogy 
az embert az jellemzi mindenütt, hogy gondolkodó, s ezért egyöntetűen szabad lény stb.40 

A német egyetemen, s épp Jénában, Hegel későbbi állomáshelyén tanuló Magda Pálnak nem 
volt nehéz egyszerre, megismerkednie a herderi és a hegeli gondolatrendszerekkel, minden
esetre Ő az első, aki nálunk már igen korán — Széchenyi fellépésének évében vagyunk 1 — 
Erdélyit és Arany Jánost messze előlegezve társítja a két német filozófus ember-, nép- és 
nemzet-értelmezését. 

Úttörő jellegűek további fejtegetései is. Az általános emberi primátusa Magdánál éppen 
nem jelenti, hogy tagadná a nemzetiség, nemzeti karakter fontosságát. Ugyanakkor azonban 
nemzeten ő nemcsak hogy nem a nemesi natio-t érti már, hanem az új közösségen belül a ne
messég vezető szerepét, elsődlegességét is elutasítja. A nép válik Magda Pál interpretációjában 
nemzetté, s ennek a negyvenes évek demokratizmusát előlegező jelentőségét bizonygatni, 
úgy hisszük, felesleges. Az író szerint a beszédben csak azt lehet elfogadni, amit a nemzet na
gyobb része, a nép is magáévá tett; valódi magyarságot ott kell keresni, ahol a nemzeti magyar 
karakter a legtisztább, vagyis „ . . . a Magyarok között, még eddig ugyan, a Köznépnél vagyon 
a tiszta magyarság." De hiszen az utóbbit hirdeti meg nem sokkal ezután Kölcsey, s ez lesz 
nálunk a nemesi liberális-romantikus felfogás pillére?! Igen, de ha ketten ugyanazt mondják, 
az nem feltétlenül ugyanaz. Mert a Nemzeti hagyományok szerzőjének nem jut eszébe egyszer
smind, hogy nagy horderejű szentenciáját akként általánosítsa, mint Magda, aki szerint ez 
azt jelenti, hogy e nemzet pallérozottabb részének — azaz a nemesi értelmiségnek — beszéd
módja a nyelvnek nem fő törvénye, a köznép ne kövesse a pallérozottabb emberek beszédmód
ját, kultúrájában váljon a nemzeten belül önállóvá, uralkodóvá., , . . . A nemzet egy kis részé
nek (a cultusabb embereknek) érzése nem az egész nemzet érzése" — vallja Magda Pál, s 
hozzáteszi: nem az a szép a nemzeti nyelvben, ami a müveit embereknek, hanem az, ami a 
tömegeknek tetszik. A szépségideál meghatározóivá nála a népmilliók válnak, s ezzel a petőfies 
gesztussal az író voltaképp túl is halad a népiesség eszmei keretein: a nemzeti kultúra letéte
ményese számára a nép, a nemességet voltaképp kiejti szemhatárából — oly határozottsággal, 
miként arra Erdélyinél is csupán fiatalságában, az élő Petőfi géniuszának árnyékában látunk 
példát. A kívánság és a program — „ ... Ezekre lehetne gyűjteni azon neveket, igéket, szóllás 
formákat, melyekkel él a tanulatlan nép a mezei tanyákon, az erdőkben, a pásztor cserények-
ben, a szöllő hegyeken, a kertekben, a mester-embereknek műhelyeikben, a kereskedő boltok
ban" — már nem a nemesi vezetés lehető megmentésének szándékával lép fel; soraiban már a 
„Ha majd a nép uralkodni fog az irodalomban, uralkodni fog a politikában is" forradalmi 
ihletéből is megérzünk valamit. A feudalizmust maradéktalanul felszámoló polgári Magyar
ország nemzeti kultúreszménye ez. 

S hogy Magda Pált már mennyire ez vezérli, következő írása, A culturáról bizonyítja leg
inkább.41 Ebben ugyancsak a Herderbe oltott hegeli axiómákat emeli pajzsra. Azt hirdeti, 

40 HEGEL: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp. 1966. 41., 43., 53., 128., 132. 
"MAGDA Pál: A culturáról. Felső-Magyarországi Minerva 1826. 2. sz. 561—577. Az idé

zet az 571. lapon. - Magda Pálról 1. FENYŐ István: Haza és tudomány. Bp. 1969. 342—346. 
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hogy „ . . . Minden ember bölcsességre és erkölcsi tökéletességre teremtetett", hogy a porig 
alacsonyított pórság is magas emberi méltóságra hivatott —, hogy egyenlő joga van a kultú
rához és az irodalomhoz. A müveit, olvasó nép ideálját fogalmazza meg programul, azt, hogy a 
műveltség eljusson mindenkihez, s ezt éppenséggel nem kéri, de fenyegetően, tiborcos-dózsás 
hangon követeli — a népiességen túlfejlődő, a szellem napvilágát a bőség kosarával társító 
Petőfit revelálva bennünk. „ . . . Az én pásztorom nem csak az emberiség külső formáját, s 
színét viselő állat, hanem valóságos ember. . . Vajmi boldog pásztor lesz, aki ezek mellett 
elevenen fogja érezni a szép természetnek, mellynek kebelében mulatozik, szemléléséből 
származó, és a pásztori élet örömeit, s ezeket üres óráiban majd pásztori verseknek, idyllák-
nak, és más szép és hasznos könyvek olvasása által nemesíti" — olvashatjuk Magda Pál 
álomképét. 

Mert 1826-ban, amikor a nemesi diétán még Felsőbüki Nagy Pál a hangadó potentát, 
álom ez még valóban. De olyan „mai" álom, amely jelzi a holnap születő valóságát: az időt, 
amikor a valóság már túlfejlődik a ma még a fejlődést szolgáló népiesség művelődéseszményén. 
Jelzi, hogy a népiesség áramlatán belül már sarjadóban van a népiesség forradalmi meghala
dása: egy olyan irodalmiság és műveltségkoncepció, mely az osztálykonfliktusoknak immár 
nem kiegyenlítő toldozását-foldozását, de felfedését és végigharcolását tartja feladatának. 

6 

A Nemzeti hagyományok 

Mindez azonban egyelőre csupán akkord a távoli jövő zenéjéből. Ekkor még utópia lenne 
egy széles körű hatásra számító olyan irodalmi-művelődéspolitikai program, amely ugyanakkor 
nem számol kellőképp a nemesség meghatározó társadalmi jelentőségével. Hiszen kivétet nélkül 
minden gondolkodónk a teremtő eredetiség és a nemzeti karakter, az egységbe ölelő nemzeti 
családélet és a „közköltészet" irodalmát követeli ez idő tájt — irodalmat, mely nemzetté 
legyen hivatott összeforrasztani, harmonizálni nemességet és népet egyaránt. 1817 és 1825 
között fokról fokra, ízületről ízületre alapozódik meg, épül ki átfogó koncepcióvá ez az iro
dalomeszmény, melyben ekkor a kor minden jelentős hazai írója és teoretikusa egyetért. 
Csupán arra volt még szükség, hogy e gondolatelemeket valaki egységes szellemi-gondolati 
rendszerré szerkessze, irodalmunk elvi alapvetésévé, mintájává és nemzeti programjává általá
nosítsa. A nagyszabású feladatot, mely irodalmunk egész korszakos fejlődését kijelölte-deter-
minálta, köztudomásúlag Kölcsey Ferenc végezte el 1826-ban. 

Munkáját a Nemzeti Hagyományok szerzője egyfelől Herder és a nyomában kifejlődött 
német romantika tanulságainak érvényesítésével, irodalmunkra való alkalmazásával oldotta 
meg, másfelől viszont a megelőző hazai irodalomteoretikus gondolkodás kívánalmainak össze
sítésével, a német eredetű szellemi anyaggal való szerves összeforrasztásával.42 Ennek legfőbb 
záloga és biztosítéka magának a tanulmányírónak a személye volt. Az a mély alkotói szub
jektivitás, belső átélés, vívódásokon át kiérlelt morális-patrióta meggyőződés és nemzetnevelő 
szuggesztivitás, mellyel e sokféle koncepcióelemet — igazságot és illúziót — a maga nagy 
energiájú egyéniségének művészi látomásaként tudta előadni. 

Levelei tanúskodnak arról, hogy már kora ifjúságában — Kazinczy égisze alatt is — meny
nyire vágyódott a közvetlen líraiság, a spontán érzelemkifejezés után, hogy küzdött a „tódu-
latok"-kal. S már a Szemere Györgyhöz intézett 1815. szeptember 1-i episztola a megfelelő 

42 A Nemzeti hagyományok először Cselkövi álnévvel az Élet és Líteratura 1826. I. köteté
ben jelent meg. 
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nemzeti körülmények megteremtésének felismeréséről szól, miként utóbb a lasztóci levelek is, 
arra intve a széphalmi mestert, hogy „ . . . Azt is szükség gondolóra venni, micsoda epochában 
legyen a nemzet, melynek írunk."43 Nemkülönben az a kitétel, hogy „ . . . A népet a maga 
gyengéinál fogva lehet a jó útra leghamarabb vinni." Ezután következtek nála az elnémulás, 
a „parasztdal tónja találgatásának" esztendői, s amikor az irodalomelméleti gondolkodó 
Kölcsey ismét megszólal, egyszerre tagadja és folytatja a Csokonai-kritika egykori felfogását: 
tagadja-korrigálja a népiességgel kapcsolatos egyoldalú általánosítást, és folytatja a népiesség 
„geniális szökdelés"-éről, originalitásáról írott értékelő megállapításait. 

A Nemzeti hagyományok fejtegetései Herder gondolatainak, közelebbről a Fragmente über 
die neuere deutsche Litteratur sarkelveinek felhasználásával kezdődnek. „Egész nemzeteknek, 
szintúgy mint egyes embereknek megvagynak az ő különböző koraik" — e híres kezdőmondat 
éppúgy innen való, mint a következő tételek arról, hogy a félvad, ifjú nemzeteknél a vitézség, 
a tetterő sokkal nagyobb, mint más népeknél, a fejlődésnek induló népeknél az erők teljesek, 
eredetiséget itt láthatunk, viszont a műveltség korában ez már ritkább.44 De nem kevésbé a 
fiatalkori herderi főműből ered ama gondolat is, hogy ez ifjúkor a nemzetek hősi kora, s ez 
hagyja maga után a nemzeti hagyományt, a nemzeti poézis forrását, nélküle nincs nemzeti 
poézis, az a nemzeti történet körében születik meg. Pszichológiailag tehát rendkívül ügyesen 
indítja Kölcsey a herderi tételsorozattal fejtegetéseit: az ifjúság korát idézi fel, mely az olva
sókban azonnal az erő, a lendület, a romlatlanság, a cselekvő energia 1825 táján idehaza 
oly szükséges képzeteit involválja — azt, amit a Himnusz költője a nemzeti irodalom és a 
népiesség eszméivel elérni és szolgálni kíván. 

Ha gondolatmenetét Herder elveivel indította, a folytatásban Herder „folytatására", az 
ifjabb Schlegelnek elemzéseire támaszkodik. Bevezető megjegyzései után ugyanis Kölcsey a 
világirodalom történetfilozófiai áttekintésére tér át, s itt a görögökről és rómaiakról adott 
jellemzését szempontról szempontra átemeli Friedrich Schlegelnek 1815-ben közzétett nagy, 
kétkötetes világirodalomtörténetéből, a Geschichte der alten und neuen Litteraturból. Eszerint a 
görög kultúra alapvető jellemzője nemzetisége volt, nemzeti hőskornak ragyogóbb poézisa 
nincs, mint a görögöknél, Homérosz is nemzeti szelleme révén vált naggyá.45 A görögség mint 
a nemzeti ideál legfőbb megvalósulása már Kölcsey előtt is kedvelt eszméje volt a magyar 
irodalmi gondolkodásnak, s most Kölcsey alkotása a schlegeli történeti értékelés nyomán 
mintegy megkoronázza a nemzeti egységet, az ellentétektől mentes nemzeti aranykort, a 
görögségben felfedező hazai közfelfogást. Megkoronázza, mert a legszélesebb történetfilozófiai 
általánosítás keretében jelöli meg e görögség-ideált nemzeti programnak: alapelvekül tűzve 
ki ennek kapcsán a lassú-lépcsőzetes-organikus fejlődés, a bölcs mérséklet, a kiegyensúlyozott
ság, a szélsőséges indulatoktól tartózkodás, az idegen hatások kerülése, a „családélet" legalább 
annyira klasszicista, mint romantikus eszményeit. S ezt húzza alá a kontraszt is: a rómaiak, 
hol a nemzeti poézis helyzete sokkal kedvezőtlenebb volt, mert hiányzott a nemzeti költészet 

43 Kölcsey Ferenc: Összes művei. Bp. 1960. III. k. 118., 137., 173., 252. A Szemere György
höz intézett levél: i. m. 205., a lasztóci levél: i. m. 262. 

44 HERDER: Fragmente über die neuere deutsche Litteratur. Herders Werke in fünf 
Bänden. Weimar 1957. IIer Band. 9—14., 40. A nemzeti poézis és nemzeti hagyomány elvá-
laszthatatlanságáról szóló herderi alapgondolatot legrészletesebb interpretációban 1.: Von 
Aehnlichkeit der mittlem englischen und deutschen Dichtkunst. I. m. B. II. 263—278., külö
nösen 265-277. 

«Friedrich SCHLEGEL: Geschichte der alten und neuen Litteratur. Wien 1815. B. I. 
22—43. Attól kezdve, hogy a 22. lapon Schlegel a görögség értékelésére „ . . . die Geistesbildung 
der Griechen am meisten sich ganz aus sich selbst entwickelt hat, und fast ganz unabhängig 
von der Bildung anderer Nationen entstanden ist" — mondattal rátér, a görögség nemzeti 
családéletére vonatkozó megállapítások itt sorra megtalálhatók. 
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fundamentuma az eredetiség — vallja írónk ugyancsak a híres Athenaeum-fragmentek szer
zője nyomán. 

A világirodalom felvázolt történetfilozófiájában ezután a középkor következik, s erről 
nyújtott kedvezőtlen körképében Kölcsey ismét kedves Herderéhez tér vissza — ezúttal azon
ban az érett kori főműből, az Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit lapjairól 
merítve megállapításait. Átveszi mesterétől azt az éppen nem romantikus nézetet, miszerint 
a kereszténység általánossá válása a költészet hanyatlását idézte elő, oka lett az európai népek 
elnemzetietlenedésének.46 A vallás tönkretette a nemzeti eredetiséget — rója fel a tanulmány
író —, így a középkori költő a vallás testetlen országában révedt el, hol meghatározott for
mák nem voltak. Tündérvilág, ritterség, szerelem, köznépi babona, vallási buzgóság jellemzi 
az új költészetet, melytől Kölcsey érezhetőleg idegenkedik. Különös, bár nem egyedülálló 
— gondoljunk Hölderlinre, Jean Paulra, Foscolóra, Keatsre, idehaza Ungvárnémeti Tóthra, 
Telekire, Dessewffyre! — poéta-képlet áll így elő: romantikus költő, aki minden erejével a 
nemzeti költészet létrehozása után áhítozik, s e nemzeti romantika lehetőségeit nem a közép
kor lovagvilágában, hanem a klasszikus antikvitásban leli fel! önnön egyéniségének klasszicista 
hajlamai szólalnak meg itt? Kétségtelen — de e hajlandóságok ekkor tökéletesen egyberí
melnek a közösség, az írói tábor java erőinek kö tészeteszményeivel, a lassú, fokozatos fejlődés 
és az egységteremtés intencióival a nemzet (és benne a nemesség) megtartása érdekében. Az ön
maga fejlődésirányát felismerő és „dagályát" megfegyelmező Kölcsey kora legtöbb írójának 
szellemiségét fejezi ki akkor, amikor elutasítja a fantázia szertelenségeit, a képzet és érzelem 
játékos csapongását, az egzaltációt, a rendetlen hevületet — azaz a romantika igazi vonásait. 
Valóban: a reformkornak e percében megfontoltságra, átgondolt reformokra, az érdekek ana
lizálására, az összefogás megvalósításához pedig a szenvedélyek megfegyelmezésére van szük
ség. Mindez azonban nemzetnevelő, a nemzeti habitus és karakter állandó mintáját megszabó 
programirat, s benne Kölcsey a nemesség forradalomtól mindig mélységesen idegenkedő jellem
vonásait emeli nemzeti érvényűvé, amely ha a reformdiéták és irodalmunk polgárosulásának 
időszakában egyedül szükséges és hasznos is, utóbb — éppen kanonizált-dogmává emelt 
jellege miatt — meghirdetőjének eredeti szándéka, a fejlődés előmozdítása ellen fordulhat! 

A nemzeti családélet — ez a tőrőlmetszett neoklasszikus-romantikus illúzió, a magyar író
tábornak egészen Arany Jánosig, sőt századunk népi íróiig elható nagy álma ölt itt általános 
érvényt. Ezt hiányolja Kölcsey a középkortól kezdve Európában, ezt érzi megvalósultnak a 
görög műveltségben. Az irodalmat a nagy schlegeli mű alapján immár elválhatatlan korre
lációban látja a nemzet autonóm létével és eredeti sajátosságaival, s ebből kiindulva fájlalja, 
hogy „ . . . az új Európa költője a maga nemzetével nem áll a göröggel egyforma jóltevö össze
függésben . . . az a kirekesztő, saját centruma körül forgó, de egyszersmind lelket emelő 
nemzetiség, mely a hellének tulajdona volt, Európában nem találtatik." S főképp az tűnt el 
szerinte, ami a kor jobbágyproblematikával küzdő magyar nemessége számára a legnagyobb 
veszteség: a „testvéri formák", az „athénai nép egésze", a „közönségesen általölelő kör", 
hol osztályellentétekről még mit se tudtak. A görögségnek ez aranykora azonban, az a világ, 
melyben „ . . . Homerus, k i . . . az egész görög népet, annak százképpen megszaggatott polgári 
alkotványai közt, egy közönséges nemzeti szellemmel eltöltvén, a maga költői munkálkodása 
körében egyesítette" — véglegesen elenyészett, s ezt Kölcsey nemcsak saját válságai nyomán 
tudja, de Schiller és Jean Paul esztétikai alapműveiből is.*7 Amint nem kétséges az sem, hogy 

16 HERDER: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Riga und Leipzig 
1785-1792. IVerTheil. 247-332., közelebbről 269-272. 

47A Homéroszról írottak forrása ugyancsak az idézett schlegeli mű: „ . . . S o hatten die 
Homerischen Gedichte für die Griechen jener Zeit wahrscheinlich noch eine vaterländische 
Beziehung und Bedeutung. . . Ein freyer Geist athmet aus diesen Gedichten, ein offner, 
reiner, für alle Eindrücke und Erscheinungen der Natur wie für alle Gestalten der Menschheit 
empfänglicher und klarer Sinn." I. m. B. I. 30. 

168 



az újabb kor költőtípusáról adott képmásban — soraiban: „ . . . A z újkori lelkes költőnek 
bánatja gyakran a vérzésig gyötör" — saját önarcképének vonásai sejlenek á t ! — s itt a 
humorról írottakban a Vorschule der Aesthetik érvelését teszi magáévá.48 

A görögség visszahozhatatlan, de e vágyott harmonikus családéletet talán a magyar múltban 
fel lehet találni? Irodalmunk egyik legelső történeti fejlődésrajzát vázolja fel ezután Kölcsey: 
keresi az elveszett, olyannyira hiányzó nemzeti hagyományt, ez egység lehető alapját. Fájda
lommal említi ő is, mint elődei — Jankovich, Horváth János és mások — , hogy hagyományaink 
parányiak és töredékesek. Holott az emlékek egykor létezett nemzeti költészetről vallanak: 
Attilánál bárdok énekeltek s Anonymus is említi a köznép énekeit — emeli át művébe Fried
rich Schlegel irodalomtörténetének adalékait.49 Hová lettek ez emlékek? Az idő és az állam 
viszontagságai feledtették el a hőskor nyomait — válaszolja Jankovich Miklós ismertetett 
cikke nyomán Kölcsey, elfogadva a nemesi nacionalizmus közhelyét.50 S e nemesi közszellem
hez simul akkor is, amikor a nemzeti hagyomány eltűnésének okait vizsgálva a magyar poézis 
szellemét, jellemét, alkati jellegét próbálja meghatározni. E reflexiót Szemere Pálnak A Hivatal 
című elbeszélése váltotta ki belőle, barátjának az az állítása, amikor tagadja a magyar poézis 
búsongó természetét.51 E nemesi fikcióval — a magyar sebesvérű, vidám, lángoló kedvű stb. — 
Kölcsey kétségkívül egy jóval progresszívebb nemesi fikciót állít szembe, amikor meghirdeti 
a magyar karakteri szentimentalizmus közismert tételét a hazai nemzetkarakterről, amelyet 
egyedül a nemzeti sors vészterhes fordulatai idéztek volna elő. Ettől azonban a fikció még min
dig fikció marad, s ezt az író egy másikkal is megtámogatja: szerinte a magyar karakteri 
szentimentalizmus a romantikaitól különbözik, mert az utóbbi fő vonását a szerelemtől, a 
magyar pedig hazájától és nemzetétől kölcsönzi. S hozzáteszi — a „Himfy" és a Lilla-dalok 
után! — azt az egyoldalú, utóbb a nemzeti elv túlzott elúrhodásában közreható ítéletet is, 
hogy „ . . . a szerelem epedése nem hazai plánta". 

Visszatérve a magyar poézis történetének vázlatára, folytatódnak a nacionalizmus egyol
dalúságai. Költészetünk hiányosságainak oka eszerint az, hogy a Hunyadiak alatt „idegen 
befolyás" terjedt el, a nemzetiség háttérbe szorult. Ugyanezt mondja említett művében az 
ifjabbik Schlegel is, s a nemzeti irodalom megteremtése érdekében 1826-ban átmenetileg csak
ugyan időszerű is lehet az idegen befolyás elleni tiltakozás, de mit eredményezhet ez akkor, ha 
— mint utóbb, későbbi korszakokban — irodalmunk normájának, kánonjaként állítják fel?52 

Kölcsey úgy vélekedik, hogy az idegen tűznél gerjedt költészetnél többet ér a hazai — ezt 
ő mondja, a kor legműveltebb európai magyarja, aki Kazinczy oldalán oly sokat tett az idegen 
irodalmak eredményeinek áthasonításáért, s aki e tanulmányának főbb gondolatait is sorra 
külföldi ideológusok műveiből meríti! Mi magyarázza ezt? A kor legmélyebb hazai gondol
kodója az új helyzetben, Habsburgokkal küzdő polgárosodásunk kezdetén felismerte, hogy a 
kor olyan költészetet kíván, mely egyszerre világít „a nemzet egészének", amelyet nemes és 
nemtelen egyaránt elfogad. Ezért teszi hát magáévá az említett rendi nacionalista fikciókat 
egyfelől, s ezért hirdeti meg programként azt másfelől, hogy ha a török elnyomás alatt nemzeti 
költészetünk ki is veszett, forrásait a „köznép dalai"-ban még fellelhetjük. Hiszen a pórdalból 
egy Ilias fejlődhet! — használja fel Töltényi Szaniszló romantikus tételét, majd visszanyúl 
ahhoz a forráshoz, amely Töltényinék is kiindulópontja volt: a Grimm fivérek tanításaihoz. 
Az ő felfogásukkal egybehangzóan ismeri fel, hogy a nemzeti költészet újjáteremtésére csak 

48 Jean PAUL: Vorschule der Aesthetik. 1804. VII. Programm. Ueber die humoristische 
Poesie. — Berlin 1827. 165—192. 

49 Friedrich SCHLEGEL i. m. B. II. 50-52 . 
50 JANKOVICH Miklós i. m. Tudományos Gyűjtemény 1817. I. köt. 42—57. 
51 SZEMERE Pál: A Hivatal. Aurora 1822. 263. skk. 
52 Friedrich Schlegel az idegen befolyás ellen idézett műve 52. lapján — épp a magyar 

fejlődést megítélve! — foglal igen nyomatékosan állást. 

169 



egyetlen lehetőség nyílik: a népköltészetnek nemcsak befogadása, de primátusa, eszménnyé eme
lése. „ . . . Ügy vélem, hogy a való nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell 
nyomozni" — állapítja meg nemzeti költészetünk jövendő kánonját, találja meg ebben az 
általa egyénileg is áhított „rámintázódás" nemzeti lehetőségét. 

Ezt az oly sokat emlegetett alaptételt az idősebbik Grimm hirdette meg először, 1808-ban 
megjelent ifjúkori fő munkájában, az Über die Entstehung der altdeutschen Poesie und ihr 
Verhältnis zu der Nordischenben — a két író szövegének pontos megfelelését a jegyzetben 
közöljük! —, s a gondolat azóta folyvást áthatotta mindkét Grimm fivér munkásságát.53 

S amikor Kölcsey azzal folytatja, hogy „régebben a köznépi költő messzebb kitekintett a haza 
történeteire", azaz a nemzeti költészet voltaképp a népköltészet folytatása, akkor ez illúziót 
ismét csak Wilhelm Grimmnek írásából meríti. (Forrása szövegét lásd ugyancsak a jegyzet
ben.) S nem újabb nemesi vágykép-e az, hogy a kurucvilág költészetében utoljára még egy
szer megvalósult ez egység? 

A mai olvasó nemigen fogadja már el a hazai líra adott értékelését sem, amelyet Kölcsey 
a népnemzet sóvárgott ideáljához igazít. Eszerint Tinódi újságleveleket énekel, Gyöngyösi 
nem adott semmi poétáit, Orczy, Barcsay, Bessenyei csak idegen költőket követtek, s csupán 
„ . . . Balassa és Zrínyi ketten állanak poézisük régibb körében, kik való érzés szikráival dicse
kedhetnek." Batsányi, Csokonai, Berzsenyi, Kazinczy és még oly sokan mások bizony kiesnek 
e rostán, melyen belül Zrínyin és a kuruc költészeten kívül csupán Ányos marad. Benne látja 
Kölcsey megvalósulni igazán az eredetiség és nemzetiség népköltészetben is keresett jegyeit. 
Ányosban saját lírikus képmását rajzolja meg, mely egyszersmind tökéletesen egybehangzik 
nemzete időszerű poétikai-esztétikai, sőt világnézett ideáljával is. „ . . . egy költői középvilágot 
keres, melynek megszelídült, megnemesített fényében magát minden érző hazafi fellelhesse" — 
íme a népnemzeti esztétika kikristályosodott alapvetése, az Arany János-i „közköltészeti" 
törekvések feltűnése; a „mandátum", mely Kölcsey korában a fejlődéshez csakugyan nélkü
lözhetetlen, de amely a Buda halála költőjének már élete legnagyobb alkotói válságát s egész 
irodalmunk későbbi megmerevedését okozza majd. 

A nemzeti költészet jövő útját különben végezetül a játékszíni költésben, a drámában 
találja fel a tanulmányíró. Ez a műfaj van szerinte a hétköznapi élettel legszorosabb össze
függésben, s ebben van jelen leginkább a haza — indokolja orientálását ismét csak Schlegel 
világirodalmi fejtegetései nyomában.51 S hogy irodalmunk eredményeinek megítélésében 
milyen szigorú, azt befejező sóhajtása jelzi leginkább: esengés-sóvárgás egy nemzeti dráma
költő feltűnéséért, öt évvel a Bánk bán megjelenése után, s akkor, amikor Kisfaludy Károly 
javában alkotja már színpadi műveit... 

Illúzióival és egyoldalúságaival együtt is értekező prózánk legszebb darabjai közé tartozik 
a Nemzeti hagyományok, s ebben az alkotó gazdag személyessége, az érvek rendszerén átfénylő-

• 
53 Wilhelm GRIMM így nyilatkozik itt: „Was Fremden oder Geistlichen mit fremder Bil

dung, nicht mehr zur Nation gehörig, in ihre trocknen Bücher aufzuschreiben unmöglich war, 
das lebte fort in dem Munde und dem Herzen eines jeden unter dem Volk. Sie erzählten sich 
und den Nachkommen das Leben ihrer Väter". Utóbb pedig: „ . . . Bei dem Volk indessen 
lebten diese Gesänge fort. In Unwissenheit und Unschuld entfaltete sich die Poesie immer 
mehr." W. GRIMM: Kleinere Schriften. Hrsg. v. Gustav Hinrichs. Berlin 1881. B. I. 95., 
97. — A nemzeti költészet népköltészetből való kifejlődése így hangzik W. Grimmnél: 
„ . . . Kunstpoesie, d.h. mit Bewusstsein und Absicht gedichtete . . . wenn sie echt ist, setzt 
sie diese nur fort, das heisst, wo diese untergeht und sich nicht mehr neu erzeugt, da bildet sie 
z. B. durch Belesenheit erworbenen Stoff in dem Geist der Nation mit all dem, was ihr eigent-
hümlich ist, um . . . " Item 114. 

54 A színház és dráma nemzeti jelentősége Schiller óta folyvást ismételt vezérszempontja a 
német romantikának, szerepel többször is a sűrűn felhasznált schlegeli világirodalomtörténet
ben: B. II. 70—98. és másutt is. 
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átfűlő szubjektivitása játszik nagyon erősen szerepet. Az érett, vagy az ifjú férfi képe, a nemzeti 
poézis finom szimbólumai az ő képmását rejtik folyvást, s ez a szüntelen egymásba játszása 
a szubjektívnak és tárgyiasnak, lírainak és történetfilozofikus általánosításnak, művészi 
vallomásosságnak és elemző elviségnek, a személyes karakter ihletettségének és a nemzeti 
egyetemesség jövőépítő programjának adja a tanulmány legfőbb varázsát. Ez az összetett
ség, dús érzelmi rétegzettség csillámlik át minduntalan a kifinomult belső formán, a stíluskép 
kettősségén-komplexitásán is. Kölcsey müve az ellentétező szerkesztés, a kontraszthatások 
mesterműve, s a kijelölő-epigráfikus-szentenciózus stílmegoldásoké — a romantika nyelvi 
zuhatagáé, gondolatritmikus periódusaival, paralelizmusainak sokaságával, a kérdések és 
felkiáltások nyugtalanító záporával, amelyet ugyanakkor a klasszicista stílusvalőr arányos
sága, elrendezettsége, fokozatossága, hullámzása kísér és szelídít — híven az író és közönsége 
evolucionista-organikus felfogásához. 

Rengeteg kérdés tolmácsolja itt a lélek belső feszültségét, a dilemmák horderejét, egyszer
smind erősíti a kapcsolatot az olvasóval. A nemzeti hagyományok eltűnését tárgyaló részben 
például tizenkét kérdés záporoz egymás után, a nemzeti búsongásról szóló fejtegetéseknél 
ugyancsak ennyi, vívódást tolmácsolva, felelősségre ébresztve. Még a tanulmány befejezése 
is kérdés! Egy osztály válságának tükre ez a kérdészuhatag. A népköltészethez fordulást 
kikerülhetetlen kényszerként sugároztatja a kérdésekben feszülő őrlődés, amelyet különben 
az író a maga stíluseszközeivel egyszersmind itt is fegyelmezni, szelídíteni kíván. A „fejlődés, 
fejlés, fejledezés" névszók mellett a tanulmány leggyakoribb kulcsszava a „szállong" (hatszor 
fordul elő!), hol a gyakorító képző eleve jelzi a fejlődés optimálisnak tartott lassúságát, 
fokozatos, mértéktartó voltát. 

Műve irodalomszemléleti fordulópont: általa létrejött nemzeti irodalmunk fejlődésnormája, 
vezéreszméinek meghatározása és rögzítése. Rendszerbe foglaltattak az olyan axiómák, mint 
a fejlődés, mely „szállong"; mint a „költői középvilág megnemesített fényben"; mint az élet, 
mely „megnemesített"; mint az ideálvilág, mely megőrzi nemzeti eredetiségünket.56 Tanúi 
lehettünk annak, hogy hosszú évek fejlődése nyomán kialakult és megszilárdult az irodalmi 
népiesség kánonja, a születő népnemzeti esztétika irodalom- és kultúraeszménye, mely egyfelől 
az ország evolucionista fejlődésének, a reformkor polgárosításának szolgálatában áll, másfelől 
azonban már indulásakor magán viseli a forradalomtól való idegenkedés, a társadalom és az 
irodalom gyökeres-radikális átalakításától való tartózkodás bizonyos elemeit is. 

55 Kölcsey tanulmányának kisugárzó hatása szinte felmérhetetlen, külön könyv tárgya 
lehetne. Csak utalunk rá, hogy N. APÁTHI KISS Sámuel: A Népdalokról címmel (Tudomá
nyos Gyűjtemény 1828. XI. köt. 93—103.) és MÁTRAY Gábor: A Magyar Muzsika Története 
című összefoglalásában (Uo. 1829. II. köt. 42—67., III. köt. 67—89.) nemegyszer szó szerint 
a Nemzeti hagyományok szövegét ismétli. 
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István Fenyő 

L'ÉTABLISSEMENT DES PRINCIPES DE LA TENDANCE POPULAIRE EN 
LITTÉRATURE 

La présente étude s'occupe du développement des principes et de la théorie d'une tendance 
importante de la littérature hongroise du XIX* siécle et de la premiere étape de revolution 
historique des ces idées. Elle analyse et documente que, dans la deuxiéme et la troisiéme dé-
cennies du XIXe siécle, les théoriciens de la littérature hongroise exigeaient de la littérature 
une sorté d'„universalité nationale" qui sóit exempte de dilemmes, de conflits, une littérature 
qui sóit celle de l'équilibre solide, protectrice et initiatrice de la stabilité, de la continuité, de 
l'harmonie. Leur idéal est une littérature qui, dans l'intérét de la realisation des devoirs impor-
tants de la creation d'une bourgeoisie et d'une nation, sóit capable d'unifier les différentes 
couches de la société du pays. Dans la premiere décennie de l'ére des réformes regne comme ur» 
désir general la nostalgie vers une enfance nationale dépourvue de conflits. Mais tandisque, 
au début, les écrivains hongrois croient trouver cette enfance nationale „dorée" dans l'antiquité 
grecque, les formes archaíques du naturel, de la naiveté, de l'innocence, de la vie familiale 
populaire-nationale sans nuages, plus tard — en s'avisant de l'impossibilité de cette regression 
classique-romantique — ils prétendent retrouver les valeurs perdues de l'antiquité dans l'at-
mosphére du „peuple innocent villageois". Depuis lors, c'est Ie culte de la poésie populaire qui 
occupe Ia place de la mythologie antique, culte qui est capable, á lui seul, d'assurer I'unité 
populaire-nationale incarné dans l'idéal grec. 

Aprés l'analyse des antecedents sociaux et idéologiques et les sources théoriques étrangéres 
de la tendance populaire, l'étude examine les idées de la tendance populaire des féodaux, puis 
eile passe á Interpretation des manifestations démocratiques de certains théoriciens du libé-
ralisme et du romantisme hongrois. La découverte de la paysannerie dans la pensée littéraire, 
I'égalité sociale et le style populaire — voilá les thémes qui marquent, á la suite, la succession 
d'idées de l'étude qui se termine par l'analyse de l'ouvrage intitule Nemzeti hagyományok 
(Traditions nationales) de Ferenc Kölcsey, f ondateur de la théorie de la tendance populaire dans 
la littérature hongroise. 
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